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ВСТУП
Поглиблення
теоретичної
складової
підготовки
студентів
спеціальності 081 «Право» є однією з визначальних тенденцій розвитку
юридичної освіти в Україні протягом останніх двох десятиліть. Зазначена
тенденція реалізується через комплекс заходів, спрямованих на
формування самостійного, творчого юридичного мислення майбутніх
фахівців, створення надійної теоретико-методологічної основи їх
практичної фахової підготовки.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є
засвоєння студентами понятійно-категоріального апарату, основних ідей і
положень загальної теорії держави і права як теоретико-методологічної
бази вивчення галузевих і прикладних юридичних наук, розвиток
правової свідомості та формування правової культури студентів.
Основними завданнями навчальної дисципліни є:
1. Засвоєння студентами основних юридичних понять і категорій, які
мають фундаментальне значення для всієї юридичної науки, та
ознайомлення з практикою застосування цих понять і категорій у процесі
правотворчої і правореалізаційної діяльності.
2. Опанування теоретичних інструментів аналізу, узагальнення,
порівняння державно-правових закономірностей і явищ.
3. Набуття студентами умінь і навичок теоретико-правового мислення,
загального орієнтування в архітектоніці правових систем світу та в
системі права і законодавства України, аналізу та узагальнення
юридичної практики, правильного тлумачення і застосування норм права,
коректного користування правовими і літературними джерелами.
4. Залучення студентів до пошуку шляхів розв’язання основних
проблем теорії держави і права.
5. Створення методологічного підґрунтя для вивчення галузевих,
міжгалузевих і прикладних юридичних наук.
Предметом навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є
система загальних і специфічних закономірностей виникнення, розвитку і
функціонування державно-правових явищ (державно-правової організації
суспільства).
Зміст навчальної дисципліни розкривається в 27 темах, дев’ять з яких
присвячено переважно положенням і проблемам теорії держави, а
шістнадцять – положенням і проблемам теорії права.
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
– зміст базових понять теорії держави і права відповідно до навчальної
програми дисципліни;
– основні закономірності виникнення, розвитку і функціонування
держави і права;
– сучасні тенденції розвитку правових систем світу;
– характерні риси найвідоміших концепцій походження і розвитку
держави і права;
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– найважливіші актуальні проблеми загальної теорії держави і права.
Студенти повинні вміти:
– давати змістовну стислу характеристику юридичних термінів, понять і
категорій;
– формулювати й логічно обгрунтовувати теоретичні положення,
висновки й узагальнення;
– піддавати теоретичному аналізу приписи чинного законодавства та
явища і процеси державно-правової практики;
– опрацьовувати літературні джерела з метою досягнення певних
навчальних цілей, оформляти і стисло викладати свої знання і
уявлення про державно-правові явища.
Структура навчальної дисципліни включає в себе три модулі:
І модуль – «Держава, громадянське суспільство, право» – складається
з тем, які містять навчальний матеріал щодо основних положень теорії
держави, теорії демократії, теорії громадянського суспільства тощо.
ІІ модуль – «Сутність, норма і форма права» – включає в себе теми, які
містять навчальний матеріал щодо підходів до праворозуміння, сутності і
різних проявів права, його формування (утворення), принципів, місця в
системі соціального регулювання, норм і форм права, їх системної
організації.
ІІІ модуль – «Реалізація права» – складається з тем, які містять
навчальний матеріал щодо правових відносин, правової поведінки,
юридичної відповідальності, форм реалізації правових норм, їх
тлумачення, режиму законності та правопорядку, правової свідомості та
правової культури, правового регулювання суспільних відносин,
правових систем країн світу.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається
її змістом і методологічним значенням для всіх галузей юридичного
знання. Загальна теорія держави і права надає галузевим та іншим
правовим дисциплінам теоретичні орієнтири, вихідні аксіоматичні
положення, базовий методологічний інструментарій. Відповідно, її
викладання студентам передує в часі вивченню ними інших правових
навчальних дисциплін.
Програма навчальної дисципліни «Теорія держави і права» для
студентів спеціальності 081 «Право» затверджена Вченою радою Вищого
навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і
торгівлі» _____ _____ 201___ року (протокол № ___).
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
Модуль І
ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО
Тема 1. Предмет і метод загальної теорії держави і права
Поняття і система юридичної науки. Об’єкт і предмет юридичної
науки. Функції юридичної науки.
Особливості загальної теорії держави і права як науки. Предмет
загальної теорії держави і права. Загальна теорія держави і права в
системі суспільних наук. Загальна теорія держави і права в системі
юридичних наук. Функції загальної теорії держави і права.
Поняття, основні ознаки, структура і призначення методології
пізнання державно-правових явищ. Світоглядні методи пізнання
державно-правових явищ (метафізичний, діалектичний, ідеалістичний,
матеріалістичний тощо). Загальнонаукові методи пізнання державноправових явищ. Конкретно-наукові методи пізнання державноправових явищ. Формально-логічний метод. Порівняльно-правовий
метод.
Тема 2. Поняття, сутність і походження держави
Поняття та риси політичної влади. Поняття держави. Основні
ознаки і сутність держави. Державний суверенітет. Держава як
організація. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування
первіснообщинного ладу.
Основні концепції (теорії) походження держави. Родова община як
основа існування та організації первіснообщинного ладу. Публічна
влада у первіснообщинному суспільстві. Причини та основні
закономірності виникнення держави. Способи (шляхи) виникнення
держави в різних країнах світу.
Особливості процесів державотворення в сучасних умовах. Ознаки,
які відрізняють державу від інших організацій в соціальнонеоднорідному суспільстві.
Типологія держав. Формаційний і цивілізаційний підходи до
типології держави. Поняття історичного типу держави. Види
історичних типів держави. Основні причини зміни типів держави.
Тема 3. Функції держави
Поняття «функції держави». Зміст і значення функцій держави.
Співвідношення функцій держави із сутністю, соціальним
призначенням і завданнями держави.
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Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави.
Зовнішні функції держави. Основні та неосновні функції. Головні та
похідні функції. Постійні й тимчасові функції.
Правові форми здійснення функцій держави: поняття та ознаки.
Правотворча, правозастосовча, контрольно-наглядова, засновницька
(установча) форми діяльності держави. Методи здійснення функцій
держави.
Тема 4. Форми держави
Поняття форми держави та її основні структурні елементи.
Фактори, що обумовлюють багатоманітність форм держави.
Форма державного правління. Поняття монархії та її види. Поняття
республіки та її види. Нетипові форми державного правління.
Сучасний стан і перспективи розвитку форми державного правління в
Україні.
Форма державного устрою. Унітарні держави та їх види. Федерації
та їх види. Конфедерація, імперія, співдружність. Сучасний стан і
перспективи розвитку державного устрою в Україні.
Поняття та сутність державного режиму. Демократичний і
антидемократичний державні режими, їх види та особливості.
Сучасний стан і перспективи розвитку державного режиму в Україні.
Тема 5. Демократична держава
Поняття «демократія». Демократія як спосіб здійснення
народовладдя. Демократія як принцип. Соціальна цінність демократії.
Форми і види демократії. Представницька й безпосередня форми
здійснення народовладдя. Інститути демократії та їх види.
Принципи демократії. Демократичні форми і методи управління
державою і суспільством. Механізм узгодження різних думок та
інтересів. Суб’єкти демократії.
Основні тенденції розвитку демократії в Україні та інших країнах
світу.
Тема 6. Механізм держави і державний апарат
Поняття і структура механізму держави, його співвідношення з
державним апаратом. Поняття органу держави. Компетенція
державного органу. Класифікація державних органів. Державна
служба.
Державний апарат, принципи його організації та діяльності. Поділ
влади як конституційний принцип організації та діяльності
державного апарату. Загальна характеристика органів законодавчої,
виконавчої та судової влади. Система стримувань і противаг між
гілками державної влади.
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Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в
Україні. Президент України – глава держави. Органи виконавчої
влади України: Кабінет Міністрів України, міністерства, центральні і
місцеві органи виконавчої влади. Суди загальної юрисдикції в
Україні. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної
юрисдикції в Україні. Прокуратура України. Місцеве самоврядування
в Україні. Співвідношення органів держави і місцевого
самоврядування.
Тема 7. Громадянське суспільство, політична система і держава
Поняття громадянського суспільства, його ознаки та структура.
Формування громадянського суспільства як необхідна передумова
розбудови
демократичної,
правової,
соціальної
держави.
Співвідношення держави і громадянського суспільства. Право як
форма (спосіб) регулювання відносин між громадянином і державою.
Проблеми формування громадянського суспільства в Україні.
Поняття, сутність і структура політичної системи суспільства.
Соціальна цінність і призначення політичної системи. Основні
суб’єкти політичної системи. Держава в політичній системі
суспільства. Партії в політичній системі суспільства. Місце
громадських організацій у політичній системі суспільства. Місце і
роль релігійних конфесій у політичній системі.
Тема 8. Правова держава
Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку.
Поняття та ознаки (принципи) правової держави. Правова держава як
втілення верховенства права. Взаємозв’язок правової держави і
громадянського суспільства.
Поняття і ознаки соціальної держави. Співвідношення правової
держави і соціальної держави.
Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні.
Тема 9. Держава, право та особа
Права людини як юридична основа громадянського суспільства.
Поняття прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Основні
права людини та громадянина.
Права і свободи людини і громадянина в їх історичному розвитку.
Види прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.
Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній,
правовій державі. Міжнародно-правові засоби забезпечення й захисту
прав людини.
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Модуль ІІ
СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА
Тема 10. Поняття, сутність і походження права
Праворозуміння та його значення для процесу пізнання права.
Юснатуралізм (теорія природного права). Позитивістська і
нормативістська теорії права. Історична школа права. Психологічна
теорія права. Соціологічна теорія права. Новітні підходи до
праворозуміння.
Особливості регулювання суспільних відносин у первіснородовому суспільстві. Закономірності виникнення права. Відмінності
права від соціальних норм первісно-родового ладу.
Поняття і різні прояви права. Ознаки і сутність права.
Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву.
Взаємозв’язок і взаємозалежність держави і права, права і
економіки, права і політики, права і культури. Соціальна цінність
права. Основні завдання і функції права. Загальносоціальні і
спеціально-юридичні функції права.
Тема 11. Принципи права
Поняття і значення принципів права. Класифікація принципів
права.
Загальнолюдські
(цивілізаційні)
принципи
права.
Загальноправові принципи. Міжгалузеві й галузеві принципи.
Принципи правових інститутів.
Принцип «верховенства права» (панування права), його зміст і
соціальне призначення. Співвідношення принципів верховенства
права і верховенства закону. Правозаконність.
Роль принципів як загальних орієнтирів у правотворчості та
правореалізації.
Тема 12. Право в системі соціальних норм
Регулювання відносин у соціально-неоднорідному суспільстві.
Соціальні, природні і технічні норми (правила поведінки). Поняття і
види соціальних норм. Мораль як соціальне явище: поняття, зміст і
роль у регулюванні суспільних відносин. Співвідношення права і
моралі. Право і звичай. Корпоративні норми та їх співвідношення з
правом. Співвідношення технічних і правових норм.
Тема 13. Норми права
Поняття і загальні ознаки норм права. Вольовий
представницько-зобов’язуючий характер норми права.
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Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Поняття і
види гіпотез. Поняття і види диспозицій. Поняття і види санкцій.
Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
Класифікація норм права. Норма права як класична модель
поведінки. Спеціалізовані норми права.
Тема 14. Форми права
Поняття форми і джерела права. Взаємозв’язок сутності, змісту та
форми права. Фактори, які обумовлюють різноманітність форм права.
Загальна характеристика основних історичних форм права:
правовий звичай; правовий (судовий і адміністративний) прецедент;
нормативно-правовий акт (закон і підзаконний нормативний акт);
нормативно-правовий договір. Правова доктрина як джерело права.
Форми релігійного права. Форми міжнародного права. Локальні та
індивідуально-правові акти. Юридична сила джерел права.
Тема 15. Нормативно-правовий акт
Поняття і ознаки нормативно-правового акта. Класифікація
нормативно-правових актів. Закон як нормативно-правовий акт вищої
юридичної сили. Види законів. Конституція, її місце в правовій
системі. Підзаконні нормативно-правові акти, їх види.
Дія нормативно-правових актів у часі. Дія нормативно-правових
актів у просторі. Дія нормативно-правових актів за колом осіб.
Тема 16. Система права
Поняття і ознаки системи права. Місце і роль системи права в
правовій системі держави.
Структура системи права (норми права, правові інститути,
підгалузі права, галузі права). Публічне і приватне право. Матеріальне
й процесуальне право.
Предмет і метод правового регулювання як основні критерії поділу
системи права на складові частини. Правовий режим.
Види галузей права. Загальна характеристика основних галузей
права України.
Тема 17. Система законодавства
Поняття законодавства. Система законодавства та її співвідношення
з системою права. Фактори формування і розвитку системи
законодавства.
Структура системи законодавства (функціональна, горизонтальна,
вертикальна). Загальна характеристика основних галузей законодавства
України.
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Тема 18. Правоутворення
Поняття і етапи правоутворення. Співвідношення правоутворення і
правотворчості. Функції, принципи й види правоутворення.
Стадії створення нормативно-правових актів. Правотворча техніка.
Поняття, сутність і види систематизації законодавства. Поняття і
види інкорпорації законодавства. Поняття і види консолідації
нормативних актів. Поняття і види кодифікації права. Звід законів.
Збірники законодавства.
Модуль ІІІ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
Тема 19. Правові відносини
Поняття і ознаки правових відносин. Місце і роль правових
відносин у правовій системі держави. Види правових відносин.
Структура (склад) правовідносин: суб’єкти, об’єкти та зміст.
Поняття суб’єктів правовідносин і їх види. Юридичні і соціальні
властивості особи, які необхідні для її вступу у правовідносини.
Поняття правосуб’єктності: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність.
Поняття, основні ознаки і види юридичних осіб.
Об’єкти правовідносин: поняття, види і загальна характеристика.
Фактичний і юридичний зміст правовідносин. Суб’єктивні права,
правомочності та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин.
Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин. Поняття і
види юридичних фактів. Фактичний склад.
Тема 20. Правова поведінка
Поняття, ознаки і види правової поведінки. Поняття і сутність
правомірної поведінки особи. Загальна характеристика окремих видів
правомірної поведінки особи.
Поняття, основні ознаки і сутність правопорушень. Класифікація
правопорушень. Склад правопорушення. Поняття осудності і
неосудності. Форми вини правопорушника. Поняття суспільної шкоди
та соціальної небезпеки.
Тема 21. Юридична відповідальність
Поняття та основні ознаки юридичної відповідальності. Принципи
юридичної
відповідальності
Мета
і
функції
юридичної
відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстави
юридичної відповідальності. Стадії юридичної відповідальності.
Обставини і підстави звільнення від юридичної відповідальності.
Поняття і сутність презумпції невинності (невинуватості) як
юридична гарантія законності і правопорядку, прав і свобод громадян.
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Тема 22. Реалізація норм права
Поняття реалізації норм права. Ординарні форми реалізації норм
права: дотримання, виконання, використання. Суб’єкти реалізації
норм права. Основні вимоги реалізації норм права.
Застосування права як особлива форма його реалізації. Поняття,
основні ознаки і сутність правозастосовчої діяльності. Механізм
(процес) і основні стадії правозастосовчої діяльності. Основні вимоги
правильного
застосування
нормативних
приписів.
Акти
правозастосування: поняття, властивості, види. Відмінність
правозастосовчих актів від нормативних та інтерпретаційних актів.
Прогалини в праві, засоби їх подолання і усунення. Застосування
права за аналогією закону та аналогією права. Юридичні колізії та
шляхи їх подолання.
Тема 23. Тлумачення норм права
Поняття, сутність і види тлумачення норм права. Поняття, суб’єкти
і види офіційного тлумачення норм права. Роль і значення
Конституційного суду України в тлумаченні Конституції України та
законів України. Поняття і види неофіційного тлумачення норм права.
Тлумачення норм права за обсягом: буквальне, розширювальне,
обмежувальне.
Способи тлумачення норм права: історично-генетичний, логічний,
системний, телеологічний (цільовий), граматичний, соціологічний,
структурно-функціональний тощо.
Поняття та ознаки актів тлумачення норм права. Юридичні
властивості інтерпретаційних актів. Дія (чинність) інтерпретаційних
актів у часі, у просторі та за колом суб’єктів права і сферою
діяльності.
Відмінність
інтерпретаційно-правових
актів
від
індивідуально-правових і нормативно-правових актів.
Тема 24. Законність і правопорядок
Поняття, основні ознаки і функції законності. Правовий режим.
Соціальна цінність і значення правового режиму і режиму
правозаконності. Поняття і суть антиправового режиму (беззаконня).
Співвідношення державно-правових режимів із режимами законності
та беззаконня. Співвідношення законності та доцільності, законності
та справедливості.
Поняття, основні ознаки і сутність правопорядку. Громадський
порядок і правопорядок. Соціальна цінність і роль правопорядку в
державі і суспільстві. Співвідношення режиму законності, правового
режиму і правопорядку.
Поняття і види гарантій законності і правопорядку.
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Тема 25. Правова свідомість і правова культура
Поняття правової свідомості та проблеми його визначення. Функції
правосвідомості.
Види
правосвідомості.
Структура
(склад)
правосвідомості. Співвідношення і взаємозв’язок правової системи і
правосвідомості. Правосвідомість як одна із форм буття (існування)
права. Соціальна цінність і значення правосвідомості в правотворчості
та в реалізації права.
Поняття, сутність і структура правової культури. Правова культура
особи, її компоненти. Професійна правова (морально-правова)
культура юриста. Особливості правосвідомості і правової культури
народу України. Поняття і сутність правового нігілізму: причини
походження, види, шляхи та засоби подолання в Україні.
Тема 26. Правове регулювання суспільних відносин
Поняття і загальна характеристика правового регулювання.
Правове регулювання і правовий вплив. Стадії правового
регулювання. Сфери і межі правового регулювання, їх види. Об’єкт і
предмет правового регулювання.
Способи правового регулювання: дозвіл, веління, заборона. Методи
правового регулювання. Типи правового регулювання. Правовий
режим.
Види правового регулювання. Нормативно-правове та індивідуальноправове регулювання, їх співвідношення.
Поняття механізму правового регулювання, його структура.
Ефективність правового регулювання.
Тема 27. Правові системи світу
Порівняльне правознавство: загальна характеристика.
Поняття правової системи і сім’ї правових систем. Структура
правової системи держави. Класифікація правових систем.
Романо-германська правова система (правова сім’я). Англоамериканська правова система (правова сім’я). Сім’я релігійного
права. Сім’я традиційного права.
Особливості становлення та розвитку національної правової
системи України.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

СРС

1

ІНДЗ

Назва модуля (розділу)

Семінарські
заняття

№
з/п

Лекція

Тематичний план навчальної дисципліни «Теорія держави і
права» для студентів денної форми навчання
спеціальності 081 «Право»
Аудиторні
Позааудиторні
заняття
заняття

3
4
5
Модуль І.
Держава, громадянське суспільство, право
Предмет і метод загальної теорії
2
2
держави і права
Поняття, сутність і походження
2
2
держави
Функції держави
2
Форми держави
2
2
Демократична держава
Механізм держави і державний
2
2
апарат
Громадянське суспільство,
2
політична система і держава
Правова держава
2
2
Держава, право та особа
Модуль ІІ. Сутність, норма і форма права
Поняття, сутність і походження
2
2
права
Принципи права
2
Право в системі соціальних норм
Норми права
2
2
Форми права
2
2
Нормативно-правовий акт
2
2
Система права
2
2
Система законодавства
2
2
Правоутворення
2
2
-

6

14

3
4
3
6
3
4
5
3
5
6
3
3
3
3
3
3
3
3

1
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
3
4
Модуль ІІІ. Реалізація права
Правові відносини
2
2
Правова поведінка
2
2
Юридична відповідальність
2
2
Реалізація норм права
2
2
Тлумачення норм права
2
Законність і правопорядок
Правова свідомість і правова
2
культура
Правове регулювання суспільних
2
2
відносин
Правові системи світу
2

5

6

-

4
4
3
3
3
3

-

6

-

4

-

4

Разом:

-

90

36

15

44
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

СРС

1

ІНДЗ

Назва модуля (розділу)

Семінарські
заняття

№
з/п

Лекція

Тематичний план навчальної дисципліни «Теорія держави і
права» для студентів заочної форми навчання
спеціальності 081 «Право»
Аудиторні
Позааудиторні
заняття
заняття

3
4
5
Модуль І.
Держава, громадянське суспільство, право
Предмет і метод загальної теорії
2
держави і права
Поняття, сутність і походження
2
держави
Функції держави
Форми держави
2
Демократична держава
Механізм держави і державний
апарат
Громадянське суспільство,
політична система і держава
Правова держава
Держава, право та особа
Модуль ІІ. Сутність, норма і форма права
Поняття, сутність і походження
2
права
Принципи права
Право в системі соціальних норм
Норми права
Форми права
Нормативно-правовий акт
2
Система права
2
Система законодавства
Правоутворення
-

6

16

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

1
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2
3
4
Модуль ІІІ. Реалізація права
Правові відносини
2
Правова поведінка
Юридична відповідальність
Реалізація норм права
Тлумачення норм права
Законність і правопорядок
Правова свідомість і правова
культура
Правове регулювання суспільних
2
2
відносин
Правові системи світу
-

5

6

-

6
6
6
6
6
6

-

6

-

6

-

6

Разом:

-

162

8

17

10

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль І
ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО
Тема 1. Предмет і метод загальної теорії держави і права
Ця тема є вступною до вивчення навчальної дисципліни «Теорія
держави і права».
Опрацьовуючи питання щодо системи і функцій юридичної науки,
слід виходити з того, що наука – це система достовірних знань про
об’єктивні закони розвитку природи і суспільства, які були набуті в
ході розвитку цивілізації; це одна з форм суспільної свідомості.
У наукознавстві розрізняють такі види наук:
– за характером знань – природничі, гуманітарні (суспільні),
технічні;
– за безпосереднім відношенням до практики – фундаментальні,
прикладні.
Правознавство (юридична наука, юриспруденція) належить до наук
про суспільство і має у своїй структурі як теоретичні, так і прикладні
складові.
Юридична наука (правознавство) – це система об’єктивованих,
соціально значимих знань про закономірності права і держави
(державно-правові закономірності). За іншим визначенням юридична
наука – це галузь спеціальних суспільних знань, у межах і за
допомогою яких здійснюється теоретично-прикладне освоєння
державно-правової дійсності.
Окремі автори вважають, що назва «правознавство» для
позначення юридичної науки є неточною і однобічною, оскільки
юридична наука є водночас і правознавчою, і державознавчою, бо
досліджує право і державу в їх взаємозв’язку і взаємовпливі.
Функції юридичної науки – це основні напрями її впливу на
соціальні явища, насамперед, на право і державу, на суспільні
відносини, на формування і розвиток особистості.
Серед таких функцій вирізняються:
 констатуюча (виявлення, фіксація наявних державно-правових
явищ);
 інтерпретаційна (пояснення сутності державно-правових явищ,
причин їх виникнення й зміни, їх структури, функцій та ін.);
 евристична (відкриття і формулювання невідомих раніше державноправових закономірностей);
 прогностична або функція наукового передбачення (формулювання
гіпотез, прогнозів розвитку державно-правових явищ);
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 методологічна (використання положень юридичної науки як
дослідницьких інструментів);
 практико-прикладна (формулювання рекомендацій, пропозицій
щодо удосконалення тих чи інших державно-правових інститутів);
 ідеологічно-виховна (вплив на формування і розвиток правової,
політичної і моральної свідомості, світогляду і загальної культури
суб’єктів).
Кожна наука має свій об’єкт і предмет дослідження. Поняття
об’єкта є ширшим – воно позначає певну ділянку навколишнього
світу, тоді як предмет – це те, що цікавить дослідника в об’єкті.
Об’єкт може бути загальним для ряду наук, а предмет однієї науки не
може збігатися з предметом іншої. Спільний об’єкт дослідження –
право і держава – пов’язує в рамках єдиної юридичної науки
спеціалізовані науки, що входять до її складу, кожна з яких водночас
має свій власний предмет дослідження.
Залежно від безпосереднього предмета дослідження юридичні
науки поділяють на кілька груп:
1. Загальнотеоретичні (теоретико-історичні) – теорія держави і права,
історія держави і права України, історія держави і права
зарубіжних країн, історія політичних і правових учень, філософія
права, соціологія права, юридична деонтологія та ін.
2. Галузеві та міжгалузеві (конституційне, цивільне, кримінальне,
адміністративне, фінансове, трудове, господарське, екологічне,
процесуальне, та ін.).
3. Спеціально-прикладні (прикладні) – криміналістика, кримінологія,
судова медицина, судова психіатрія, судова статистика та ін.
4. Міжнародно-правові (міжнародне публічне право, міжнародне
приватне право, європейське право).
5. Порівняльне правознавство і науки про сучасні іноземні держави і
правові системи.
За іншими ознаками в системі юридичної науки (юриспруденції)
можна виділити такі елементи:
1) за формою відображення державно-правових явищ – судження про
минулі, теперішні, майбутні (прогнозовані) факти державноправової дійсності; уявлення про державно-правові явища;
державно-правові категорії і поняття; державно-правові концепції і
теорії;
2) залежно від конкретного елемента предмета дослідження – вчення
про право, вчення про правове регулювання, вчення про державу,
вчення про правосвідомість та ін.;
3) залежно від аспекта вивчення державно-правових явищ – онтологія
права і держави (вивчення їх існування як реальних феноменів у
«статиці»); філософія права і держави (вчення про їх необхідність,
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призначення для людини і суспільства, місце в соціокультурній
системі); аксіологія права і держави (вчення про значимість,
цінність цих явищ для особи і суспільства), соціологія права і
держави (знання про «динаміку», механізм і соціальні результати
функціонування держави і права); гносеологія права і держави
(знання про методологію і методику дослідження державноправових явищ);
4) за гносеологічним (пізнавальним) статусом – фактологічна або
емпірична частина науки (знання про державно-правові факти);
теоретична частина (категорії, поняття, концепції, теорії державноправових явищ); практична частина (рекомендації щодо
вдосконалення держави і права, правового регулювання).
Отже, теорія держави і права відрізняється від інших юридичних
наук насамперед своїм предметом. Предмет теорії держави і права
утворює система загальних і специфічних закономірностей
виникнення, розвитку і функціонування державно-правових явищ
(державно-правової організації суспільства).
Відповідно, теорія держави і права – це наука про основні,
загальні та специфічні закономірності права і держави (державноправові закономірності).
Державно-правова закономірність – це об’єктивний, необхідний,
суттєвий, для певних умов загальний і сталий зв’язок державноправових явищ між собою, а також з іншими феноменами, який
безпосередньо обумовлює якісну визначеність цих явищ, що
проявляється в їх юридичних властивостях. Інакше кажучи, це такий
зв’язок, котрий юридично опосередковує:соціальну детермінованість,
структуру, функціонування і розвиток, дієвість державно-правових
явищ.
Види державно-правових закономірностей:
 за змістом (типом) зв’язку – генетичні (закономірності виникнення
державно-правових явищ); структурні (закономірності побудови,
«організації» державно-правових явищ); функціональні (закономірності
дії, взаємозв’язку, впливу державно правових явищ); закономірності
зміни й розвитку державно-правових явищ;
 за дією у соціальному просторі – внутрішні (зв’язки державноправових явищ між собою) і зовнішні (зв’язки державно-правових
явищ з іншими соціальними феноменами, наприклад, з політикою,
мораллю);
 за сферою дії в державно-правовому просторі – загальні (дія
поширюється на всю державу і всю її правову систему) і окремі
(діють лише в певному секторі, «фрагменті» державно-правової
дійсності);
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 за історично-етапними межами дії – всезагальні (стосуються
держави і права незалежно від історичних умов); формаційні (діють
на право і державу лише певного історичного типу); особливі
(притаманні тільки конкретній державі чи певній групі держав);
 за способом (формою) прояву – динамічні (дія проявляється
однозначно у кожному конкретному, одиничному зв’язку державноправових явищ, наприклад: залежність юридичної сили нормативноправового акта від місця правотворчого органу в апараті держави) і
«статистичні» (дія проявляється лише на значному масиві державноправових явищ, наприклад: залежність рівня злочинності від
економічного стану суспільства).
Спираючись на наведену класифікацію, слід дійти висновку, що
предмет теорії держави і права становлять тільки всезагальні і загальні
специфічні закономірності виникнення, структури, функціонування і
розвитку державно-правових явищ.
Під специфічними закономірностями розуміють реальні стійкі
зв’язки, котрі виражають сутність даних явищ.
Досліджуючи ці закономірності, теорія держави і права виробляє
свою систему наукових понять, визначень і принципів, внаслідок чого
є самостійною юридичною наукою в системі юридичних наук.
Важливими принципами загальнотеоретичного дослідження
держави і права є такі: історизм (розгляд у розвитку, історичному
взаємозв’язку), плюралізм (багатоаспектність та універсальність
пізнання), конкретність та ін.
З’ясовуючи місце загальної теорії держави і права в системі
юридичних наук, слід виходити з того, що сутність і призначення цієї
юридичної дисципліни виявляється в її функціях, до яких відносять:
онтологічну, методологічну, евристичну, ідеологічну, системотворчу,
практично-прикладну, комунікативну, прогностичну, навчальну.
Специфіка предмета теорії держави і права пов’язана з наявністю у неї
специфічних, порівняно з іншими юридичними науками функцій,
зміст яких визначається характером її взаємодії з цими науками.
Стосовно інших юридичних наук теорія держави і права є наукою:
 загальною, яка вивчає закономірності державно-правової дійсності у
всіх галузях юридичних знань, формулює основні державно-правові
категорії, що є загальними для всієї юридичної науки,
абстрагуючись при цьому від стану і розвитку держави і права в
окремих країнах, від змісту певних галузей і норм права;
 інтегративною, оскільки її висновки є систематизованими знаннями,
що були накопичені окремими юридичними науками; теорія
держави і права у концентрованому вигляді виводить спільні,
найсуттєвіші риси та ознаки певних державно-правових явищ,
інтегруючи їх у загальнотеоретичні поняття (категорії), що мають
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абстрактний характер і становлять головний понятійний рад (каркас)
цієї науки (поняття права, держави, норми права, правовідносин,
правопорушення, правозастосування, правосвідомості та ін.);
 методологічною, тому що її науковий інструментарій (понятійний
апарат, система підходів і методів, способів і прийомів наукового
дослідження) використовуються при вивченні державно-правових
явищ окремими юридичними науками.
Отже, теорія держави і права є світоглядною, інтегративною,
фундаментальною, методологічною юридичною наукою, що й визначає
її провідне місце в системі юридичних наук.
Існує нерозривний зв’язок загальної теорії держави і права з
іншими юридичними науками. Загальна теорія держави і права надає
галузевим та іншим юридичним наукам теоретичні орієнтири, вихідні
аксіоматичні положення, забезпечує методологічну єдність у їх
дослідженнях, дозволяє уникнути однобокості у вирішенні галузевих
наукових проблем. З іншого боку, теорія держави і права не може
існувати без спеціальних наук, які вивчають юридичну практику, без
узагальнення їх матеріалів, що є базою для формування
загальнотеоретичних висновків, понять і закономірностей. Правильність
теоретичних понять і закономірностей підтверджується практикою.
Особливий взаємозв’язок існує у теорії держави і права з історією
держави і права. Історія вивчає конкретні державно-правові явища і
процеси, що розгортаються у просторі та часі, в різних країнах, у різні
епохи. Теорія держави і права узагальнює ці знання, систематизує їх,
надаючи їм нову теоретичну якість. Без осмислення конкретних
історичних даних теорія держави і права стає схоластичною наукою.
Держава і право є об’єктами дослідження не тільки суто
юридичних наук, їх також вивчають інші суспільні науки – філософія,
соціологія, політологія, історія тощо. Ці науки вивчають природу
держави і права в більш широкому контексті. Функціонування
держави і права тісно пов’язане з політичним, економічним,
соціальним і культурним життям суспільства, і тому для створення
категорій загальної теорії держави і права необхідним є широкий
підхід з використанням матеріалів інших суспільних наук.
Своєрідність кожної галузі науки визначається також притаманною
їй методологією. На відміну від предмета дослідження, який окреслює
коло питань і проблем, котрі вивчає та чи інша наука, метод розкриває
як саме, в який спосіб і на основі яких принципів відбувається це
вивчення. Слід розрізняти поняття методу, методики, методології.
Методологія юридичної науки – це:
1) система підходів, методів, прийомів і операцій наукового
дослідження;
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2) вчення (теорія, наука) про їх використання при дослідженні
державно-правових явищ.
Метод науки – це найбільш загальний підхід до дослідження тих
явищ, які становлять його об’єкт і предмет; спосіб побудови і
обґрунтування системи знання (сукупність прийомів і операцій
практичного і теоретичного освоєння дійсності).
Методика – це сукупність технічних способів збирання,
зберігання, систематизації та узагальнення наукового матеріалу
(складання плану дослідження, вивчення літератури, архівних
матеріалів, юридичної практики, їх конспектування і фіксації тощо).
Отже, під методологією теорії держави і права слід розуміти
вчення про систему методів пізнання державно-правових явищ. До
складу цієї системи належать:
1. Загальнофілософські методи: діалектичний (вивчення державноправових явищ у їхньому розвитку, багатоманітності та зв’язку) та
метафізичний (вивчення держави і права як вічних і незмінних
інститутів, не пов’язаних один з одним та з іншими суспільними
явищами); матеріалістичний та ідеалістичний; визнання чи
заперечення об’єктивних соціальних закономірностей та
можливості їх пізнання.
2. Загальнонаукові методи: системний, структурно-функціональний,
логічний, історичний, статистичний, соціологічний, сходження від
абстрактного до конкретного, моделювання, математичний, а
також загальнологічні прийоми (аналізу, синтезу, узагальнення,
порівняння, аналогії та ін.).
3. Спеціально-юридичні методи: порівняльно-правовий, нормативнодогматичний, тлумачення змісту норми права, техніко-юридичний
аналіз та ін.
Існує й чимало інших підходів до класифікації методів пізнання
державно-правових явищ.
Дослідницькі методи умовно можна поділити на:
1) емпіричні (способи виявлення, фіксування, збирання, систематизації
інформації про факти і явища);
2) теоретичні (способи тлумачення, пояснення зібраних даних,
побудови понять, концепцій, прогнозів, рекомендацій та ін.).
Вибір дослідником методів дослідження залежить від загальнофілософських позицій, з яких ведеться дослідження, та від міркувань
про найдоцільніші засоби досягнення його цілей. Але при цьому, як
слушно зауважує П.М. Рабінович, слід дотримуватися принаймні
таких трьох загально методичних постулатів:
1) об’єктивна обумовленість обраних методів дослідження його
предметом (предмет дослідження «веде» за собою дослідницький
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метод, визначає межі його застосовуваності, придатності,
прийнятності);
2) необхідність встановлення єдиної істини, вірогідність якої можна
довести й перевірити за допомогою певного об’єктивного
критерію;
3) спроможність обраного методу призводити до розкриття соціальної
сутності державно-правових явищ.
Лекційне заняття
План
1. Система і функції юридичної науки.
2. Предмет загальної теорії держави і права.
3. Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних наук.
4. Методологія загальної теорії держави і права.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Система і функції юридичної науки.
2. Предмет загальної теорії держави і права.
3. Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних наук.
4. Методологія загальної теорії держави і права.
Питання для самостійного опрацювання
1. Об’єкт і предмет юридичної науки.
2. Функції загальної теорії держави і права.
3. Загальна теорія держави і права в системі суспільних наук.
4. Світоглядні (філософські) методи пізнання державно-правових
явищ.
5. Загальнонаукові методи пізнання державно-правових явищ.
6. Конкретно-наукові методи пізнання державно-правових явищ.
Формально-логічний метод. Порівняльно-правовий метод.
Глосарій основних термінів та понять (далі Глосарій): наука,
юридична наука (правознавство), функції юридичної науки, об’єкт
науки, предмет науки, принципи науки, теорія держави і права,
предмет теорії держави і права, державно-правова закономірність,
методологія юридичної науки, метод науки, методика.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Який зміст вчені-правники вкладають у поняття «юридична
наука»?
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1.2. Як співвідносяться поняття «юридична наука», «правознавство»
та «юриспруденція»?
1.3. На які групи поділяють юридичні науки залежно від предмета
дослідження?
1.4. Дайте визначення поняття «функції юридичної науки».
1.5. Назвіть і охарактеризуйте функції юридичної науки.
1.6. Охарактеризуйте предмет загальної теорії держави і права.
1.7. Що розуміють під державно-правовою закономірністю?
1.8. Чим зумовлюється місце теорії держави і права серед інших
юридичних наук?
1.9. Що розуміють під методологією загальної теорії держави і права?
1.10. Охарактеризуйте систему методів загальної теорії держави і
права.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Взаємозв’язок загальної
теорії держави і права з іншими юридичними науками».
4.2. Розробити структурно-логічну схему «Взаємозв’язок загальної
теорії держави і права з іншими суспільними науками».
4.3. Скласти схему, яка б відображала взаємозв’язки між поняттями
«методологія», «метод», «методика», і письмово прокоментувати її.
5. Розв’язати тести:
5.1. Теорія держави і права – це:
а) система наукових знань про загальні державно-правові
закономірності;
б) механічна сума знань, накопичених галузевими юридичними
науками;
в) система наукових знань про національно-державні правові
системи;
г) система знань про фундаментальні принципи буття права, про
онтологічну природу права, його сутність.
5.2. Які з перерахованих наук є галузевими юридичними науками:
а) криміналістика, судова психіатрія, судова медицина;
б) конституційне право, цивільне право, фінансове право;
в) історія політичних і правових учень, теорія держави і права;
г) кримінологія, судова бухгалтерія.
5.3. Структурно-функціональний метод досліджень належить до групи:
а) філософських методів;
б) загальнонаукових методів;
в) спеціально-юридичних методів;
г) природничо-наукових методів.
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5.4. Система достовірних знань про об’єктивні закони розвитку
природи і суспільства, які були набуті в ході розвитку цивілізації – це:
а) освіта;
б) наука;
в) юридична наука;
г) фундаментальна наука.
5.5. Який із перерахованих методів застосовується для аналізу
подібності, відмінності і класифікації правових систем:
а) статистичний метод;
б) метод порівняльного правознавства;
в) діалектичний метод;
г) соціологічний метод.
5.6. Вкажіть номер відповіді, яка правильно характеризує співвідношення
об’єкта і предмета науки:
а) поняття об’єкта є ширшим;
б) поняття предмета є ширшим;
в) поняття об’єкта і предмета не пов'язані між собою;
г) всі відповіді є правильними.
5.7. Теорія держави і права належить до групи юридичних наук:
а) теоретико-історичних;
б) галузевих;
в) спеціально-прикладних;
г) міжнародно-правових.
5.8. Об’єктивний, необхідний, суттєвий, для певних умов загальний і
сталий зв’язок державно-правових явищ між собою, а також з іншими
феноменами, який безпосередньо обумовлює якісну визначеність цих
явищ, що проявляється в їх юридичних властивостях – це:
а) правова система;
б) державно-правова закономірність;
в) державний механізм;
г) політичний режим.
5.9. Яка з функцій юридичної науки полягає у виявленні та фіксації
наявних державно-правових явищ:
а) констатуюча;
б) інтерпретаційна;
в) евристична;
г) методологічна.
5.10. Яка з функцій юридичної науки полягає у поясненні сутності
державно-правових явищ, причин їх виникнення й зміни, їх структури,
функцій тощо:
а) констатуюча;
б) інтерпретаційна;
в) евристична;
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г) методологічна.
Список джерел, основної використаної та рекомендованої для
поглибленого вивчення курсу літератури, інтернет-ресурсів (далі
джерела і література): 9-15, 32, 39, 42, 49, 53, 81.
***
Тема 2. Поняття, сутність і походження держави
Глибоке вивчення цієї теми, присвяченої генезису й сутності
держави як одного з найважливіших суспільних інститутів, закладає
необхідну основу для успішного засвоєння системи положень
юридичного вчення про державу.
Складність і багатогранність такого соціального явища, як держава,
зумовила багатоваріантність визначень його поняття (у суспільних
науках існують десятки його дефініцій). Попри неоднозначність
розуміння держави можна виділити два основні значення терміна
«держава»:
1) у широкому розумінні – це універсальна організація суспільства,
державно-організаційна спільність людей, що розташована на
певній території (країна, суспільство, народ);
2) у вузькому розумінні («stato» за Н. Макіавеллі) – це апарат
публічної влади, що стоїть над суспільством і керує ним.
Сучасні визначення поняття «держава»:
– організація політичної влади домінуючої частини населення у
соціально-неоднорідному суспільстві, яка, забезпечуючи цілісність
і безпеку суспільства, здійснює керівництво ним насамперед в
інтересах цієї частини, а також управління загальносуспільними
справами (П.М. Рабінович);
– організація політичної влади, що існує на певній соціальній базі,
виступає як офіційний представник усього суспільства і забезпечує
за допомогою спеціального апарату реалізацією своєї політики
(М.В. Цвік);
– суверенна, політико-територіальна організація суспільства, що
наділена владою, яку здійснює державний апарат на основі
юридичних норм, та забезпечує захист і узгодження суспільних,
групових та індивідуальних інтересів при необхідності, опорі
застосовуючи примус (О.Ф. Скакун).
Отже, держава – це політико-територіальна організація публічної
влади, що володіє суверенітетом, має спеціальний апарат управління і
примусу, встановлює податки, здатна за допомогою права надавати
своїм велінням загальнообов’язкової сили для всього населення
країни, і яка існує в соціально-неоднорідному суспільстві та здійснює
управління загальносуспільними справами.
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При визначенні сучасної (демократичної) держави зазначають, що
вона виступає гарантом прав і свобод людини і громадянина.
Аналіз традиційних визначень держави дозволяє дійти висновку,
що державу як суспільне явище характеризують три основні ознаки
(структурні елементи) та ряд похідних ознак.
Основні ознаки держави:
1) територія – матеріальна основа існування держави, яка окреслює
своїми кордонами простір, у межах якого держава поширює владу
на населення, яке проживає в ній; територія відіграє
об’єднувальну щодо населення роль (за цією ознакою держава
відрізняється від організації родового суспільства, яке
формувалася на основі об’єднання за кровнородинними ознаками);
2) населення, яке мешкає в межах державної території і більшість
якого пов’язана з державою стійкими відносинами громадянства
чи підданства; громадянин держави на відміну від іноземних
громадян та осіб без громадянства, які теж можуть проживати на
території держави, має найширший правовий статус (іноземці
позбавляються державою деяких прав і обов’язків);
3) політична публічна влада, яка виступає від імені всього
суспільства (представляє його), але не зливається з суспільством, а
стоїть над ним.
Похідні (здебільшого від державної влади) ознаки держави:
1) суверенність державної влади (державний суверенітет) як
політико-правовий вираз автономії держави;
2) здатність встановлювати (санкціонувати) правові норми як прояв
безумовної загальнообов’язковості державної волі (ця здатність
водночас виступає як засіб самообмеження держави і забезпечення
її невтручання у здійснення людиною своїх прав і свобод);
3) наявність апарату управління (спеціальних професійних за
складом управлінських органів) та апарату примусу (армія,
поліція, виправні установи);
4) монополія на легальне застосування сили;
5) наявність державних фінансів, основу яких становлять податки, та
інших матеріальних засобів;
6) державні символи (герб, прапор) тощо.
Таким чином, держава як багатоаспектне суспільне явище
виступає в трьох головних аспектах: 1) як організація всього
суспільства; 2) як організація певних класів або прошарків чи інших
груп людей; 3) як апарат влади. Два перших аспекти мають
функціональний, а третій – механізменний характер.
Як організація всього суспільства держава виступає у внутрішніх
та зовнішніх відносинах в інтересах всього населення країни, яке вона
повинна репрезентувати й обслуговувати (оборона країни, боротьба з
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правопорушеннями, проведення соціальної політики, охорона
природи, пам’яток історії та культури, арбітрування між ворогуючим
угрупуваннями з метою досягнення соціальних компромісів тощо).
Як організація певної (домінуючої) частини населення держава
спирається на ті чи інші соціальні сили, на певну соціальну базу
(класи, прошарки, державну або партійну бюрократію, номенклатуру,
еліту) і поєднує захист інтересів всього суспільства з діями на їх
користь. Соціальна база держави може бути менш або більш широкою
і становити меншість або більшість населення, що завжди
позначається на змісті її діяльності, державній політиці.
Як апарат влади держава являє собою складну систему
відокремлених від суспільства державних органів, які здійснюють
владу переважно через професійних службовців. Різні елементи цієї
системи мають різне функціональне призначення і взаємодіють між
собою.
Ознаки, що відрізняють державу як організацію від інших
організацій в соціально-неоднорідному суспільстві:
1) у кожній країні із соціально-неоднорідним суспільством може
існувати лише одна держава, а організацій – багато (тобто тільки
держава є верховною організацією);
2) тільки держава виступає офіційним представником усього
суспільства, а всі інші організації репрезентують лише його
часину;
3) тільки держава може вирішувати загальносуспільні справи, а інші
організації вирішують справи, що стосуються, як правило, лише
частини суспільства;
4) тільки держава може встановлювати загальнообов’язкові для
всього населення правила поведінки – юридичні норми;
5) держава має у своєму розпорядженні специфічний апарат, наділений
владними повноваженнями;
6) тільки державна влада характеризується суверенітетом.
Держава як організація є: територіальна (об’єднує за
територіальним принципом); всеохоплююча (об’єднує в єдине ціле
всіх членів суспільства); офіційна; верховна (всі інші організації
підпорядковані їй); універсальна (вирішує питання у багатьох сферах
суспільного життя); централізована (має ієрархічну внутрішню
структуру).
Держава є організацією влади. Влада – це прояв організованої сили,
заснованої на здатності одних суб’єктів нав’язувати свою волю іншим,
тобто керувати ними. Влада властива всім суспільним відносинам –
економічним, політичним, соціальним, ідеологічним. В основі
державної влади лежать відносини залежності між людьми (мають
вольовий, а іноді й силовий характер і створюють можливість різними
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способами нав’язати державну волю громадянам та іншим суб’єктам
суспільних відносин).
Персоніфікація влади відбувається через апарат, що управляє
суспільством. Суб’єктами державної влади в межах своєї комплектації
є державні органи, від імені яких виступають посадові особи.
Отже, найважливішою політико-правовою властивістю державної
влади є її суверенність. Державний суверенітет – це верховенство
державної влади щодо всякої іншої влади всередині країни та її
незалежність від усякої іншої влади за її межами.
Суверенітет є властивістю не всієї держави, а лише її державної
влади. На території країни державна влада є вищою, верховною, і
жодна інша влада (партійна, суспільна, церковна тощо) не може
диктувати їй свою волю. Всередині країни суверенітет обмежений
лише основними правами людини. У міжнародних відносинах
суверенітет позначає ті межі, в рамках яких повинні відбуватися
інтеграційні процеси.
Суверенітет поділяється на внутрішній і зовнішній. У сучасних
умовах внутрішній суверенітет регулюється нормами конституційного
права, а зовнішній – ще й нормами міжнародного права. У
Конституції України закріплюється, що Україна є суверенною і
незалежною державою (ст. 1), і зазначається, що її суверенітет
поширюється на всю її територію (ст. 2).
До ознак суверенітету належить:
– єдність суверенітету – в державі може бути лише одна суверенна
влада, яку здійснює вся система державних органів (всілякі спроби
самопроголошення суверенітету територіями в межах однієї країни
є неправомірними);
– неподільність суверенітету – державній владі, яка діє на території
певної країни, належить вся повнота суверенітету (державна влада
не може бути лише частково суверенною; несуверенні утворення
не можна вважати державами);
– невідчужуваність суверенітету – суверенітет не може бути нікому
переданий або обмежений, він є недоторканим.
Поняття «суверенітет держави» не слід плутати з підпорядкованим
йому поняттям «суверенні права». Своєї конкретизації внутрішній і
зовнішній суверенітет набувають через систему суверенних прав,
здійснення яких належить до компетенції окремих державних органів
або їх груп. У межах власної території суверенними правами є,
наприклад, право мати збройні сили, власну грошову одиницю,
сплачувати податки, встановлювати режим діяльності недержавних
організацій і адміністративних одиниць та ін. У зовнішніх відносинах
здійснюються такі суверенні права, як право укладення міжнародних
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договорів, участі в роботі міжнародних організацій, підтримання
дипломатичних відносин з іноземними державами тощо.
Автономні утворення (наприклад, АР Крим) наділяються окремими
суверенними правами і набувають певних ознак державності, але не є
суверенними державами. У федеративній державі суверенні права
поділяються між суб’єктами федерації і загальнофедеративною
владою (при цьому федерація є єдиною суверенною державою).
Сфера здійснення окремих суверенних прав може бути з тих чи
інших причин обмеженою, але лише доти і тією мірою, якою держава
вважає це для себе корисним чи необхідним (наприклад, у разі участі
в міжнародних організаціях).
В основі державного суверенітету лежить народний суверенітет,
який полягає в тому, що першоджерелом державної влади є народ (у
демократичних країнах). Народний суверенітет здійснюється через
референдум і вибори (безпосередньо), а також через виборні
представницькі органи. Отже, в умовах демократії державний
суверенітет фактично збігається з народним.
Поняття «національний суверенітет» означає право нації на
самовизначення (спочатку було розраховане на етнічно однорідну
державу).
Вивчення сутнісних ознак держави передбачає з’ясування
типологічних рис, за якими відрізняються великі групи держав.
Типологія – поділ усіх держав, що існували й існують, на великі
групи – типи за їх найсуттєвішими ознаками.
Основні підходи до типології держави:
1. Формаційний: критерієм поділу є суспільно-економічна формація,
під якою розуміють сукупність усіх суспільних відносин у їх
взаємозв’язку з домінуючим способом суспільного виробництва
(певним історичним етапам розвитку людства відповідають
притаманні тільки їм спосіб виробництва та характер виробничих
відносин; економічний лад обумовлює всі інші суспільні відносини
і разом з тим утворює історичний тип суспільства; кожному
історичному типу суспільства властивий тільки свій тип державної
організації – історичний тип держави).
2. Цивілізаційний: критерієм поділу є не соціально-економічні
фактори, а передусім особливості релігії та культури, за якими всі
держави поділяються на певні групи цивілізацій (наприклад,
західна і православна).
Поділ усіх держав на типи за іншими критеріями:
1) за методами здійснення державної влади – демократичні й
тоталітарні;
2) за характером розвитку продуктивних сил – доіндустріальні,
індустріальні, постіндустріальні (інформаційні);
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3) за відношенням до релігії – теократичні, світські, атеїстичні;
4) за географічним розташуванням – східні, західні, європейськоазіатські.
Всі підходи до типології мають свої недоліки і переваги:
формаційний підхід не враховує всіх варіантів можливого розвитку
окремих країн (наприклад, особливостей держав, що виникали на базі
т. зв. східного способу виробництва); цивілізаційний підхід не
дозволяє визначити історичні закономірності розвитку держав та
зміни одного типу держави іншим; більшість підходів (крім
формаційного) не розкривають соціальної сутності держави (волю
якої групи населення ця держава насамперед виражає).
Найпоширенішою залишається формаційна теорія, звільнена від
вульгарного економізму і винятково класового підходу та збагачена
сучасними досягненнями науки.
Історичний тип держави – це система суттєвих рис, притаманних
усім державам, економічною основою яких є певний тип виробничих
відносин, що виражають соціальну сутність і соціальне призначення
держави.
Основні причини зміни типів держав:
– зміна виробничих відносин у результаті розвитку продуктивних
сил;
– зміна соціальної (зокрема, класової) структури суспільства;
– зміна домінуючої групи (панівної верстви) суспільства;
– встановлення нового співвідношення соціальних груп;
– перехід державної влади до представників іншої групи чи класу.
Історичні типи держави (за П.М. Рабіновичем):
– племінно-бюрократичний;
– рабовласницький;
– феодальний;
– буржуазний;
– соціально-демократичний.
Держави перехідних типів виникають завдяки тому, що держава є
відносно самостійним утворенням, хоч і залежить насамперед від
домінуючої частини суспільства.
Ознаки відносної самостійності держави:
– організаційна відокремленість від суспільства в цілому, від будьяких груп і класів (у т. ч. панівних);
– наявність власної внутрішньої структури і особливих інтересів;
– залежність не лише від домінуючого класу, а й тією чи іншою
мірою від інших соціальних груп;
– залежність не лише від ситуації всередині країни, а й від
зовнішньополітичних умов і подій;
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– необхідність виконувати не тільки суто групові (класові), а й
загальносоціальні функції.
Слід зазначити, що науковці неодностайні у виборі термінів для
позначення типів держави. Зокрема, замість терміна «держави
соціально-демократичної орієнтації» може вживатися термін
«держави сучасного типу». Існує також термін «соціалістичний тип
держави».
Теоретичне розуміння сутності держави в юридичній науці
формувалося в нерозривному зв’язку з пізнанням процесу її
становлення.
В теорії держави і права немає єдиної думки щодо причин і
закономірностей виникнення держави. Множинність концепцій
виникнення держави зумовлена такими причинами:
– мислителі, які створили ці концепції, жили в різні історичні епохи і
спиралися на різну базу знань, накопичених людством;
– засновники концепції, обґрунтовуючи процес виникнення держави,
використовували матеріал регіонів свого проживання, ігноруючи
інші дані;
– нові погляди на походження держави іноді виникали під впливом
досягнень інших (зокрема, природничих) наук, результати
досліджень яких некритично переносилися на суспільні науки;
– погляди авторів концепцій великою мірою залежали від
філософських ідей того часу й ідеологічних замовлень тогочасного
суспільства та його панівних груп.
Отже, багатофакторність процесу виникнення держави, складність
конкретно-історичних умов її формування, а також розмаїття
філософських і ідеологічних позицій авторів концепцій обумовлюють
множинність теорій походження держави. Кожній з теорій, про які
йтиметься далі, притаманні як певні недоліки, так і позитивні
моменти. Всі вони мають право на існування. Жодна з існуючих
теорій виникнення держави не в змозі охопити і розкрити як сутність
держави, так і передумови її походження (кожна теорія висвітлює, як
правило, лише одну або групу причин виникнення держави). Тому
лише в своїй єдності всі вони відтворюють більш-менш повну картину
передумов і процесів походження держави.
Основними теоріями виникнення держави завичай вважаються
такі: теологічна (релігійна); патріархальна; договірна; психологічна;
теорія насильства; соціально-економічна або класова (марксистська).
Теологічна (релігійна) теорія походження держави. Це одна з
найдавніших теорій, за якою держава походить від Бога.
Представниками цієї теорії були: Аврелій Августин (354-430) та
домініканський чернець, видатний вчений богослов Фома Аквінський
(1225-1274). Згідно з цією теорією, творцем усього земного, в тому
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числі держави, є Бог. Стверджуючи, що першопричиною походження
держави є «Божа воля», Фома Аквінський обґрунтовував її вічність і
непорушність, аргументував безумовне й покірне прийняття даного
нам зверху, стверджував, що всяке посягання на державу приречене
на невдачу.
Патріархальна теорія. Набула поширення у Стародавній Греції та
рабовласницькому Римі. Основоположником її є Аристотель (384-322
до н. е.), який вважав, що держава походить від сім`ї, котра шляхом
розвитку переходить у рід, від роду – до племені, до об`єднання
племен і до виникнення народності – союзу племен, та є результатом
її історичного розвитку й розростання. Державна влада поступово
виростає від влади батька сім`ї до влади старійшин, вождя. Абсолютна
влада монарха є продовженням батьківської влади. Представниками
цієї теорії були також Р. Фільмер, М. Михайловський, котрі
продовжили розвиток її положень.
Договірна теорія. Виникла у Стародавній Греції, а пізніше була
сформульована і обґрунтована у працях мислителів Нового часу
Г. Гроція, Ш.Л. Монтеск`є, Б. Спінози, Т. Гоббса, Ж. Руссо, Д. Дідро.
За цією теорією, заради миру і благополуччя відбувається об`єднання
людей у державу на основі добровільного договору між людьми, які
до цього перебували в «природному стані», тобто у стані «війни всіх
проти всіх». Укладаючи такий суспільний договір, люди передавали
частину своїх прав державній владі, натомість беручи на себе
обов`язок підкорятись їй, а держава зобов’язувалася охороняти права
кожної людини. Отже, правителі – це представники народу, які
повинні звітувати перед ним і змінюватися за його волею.
Психологічна теорія. У цій теорії обґрунтоване виникнення
держави і права завдяки особливим властивостям людської психіки,
якій характерна потреба до наслідування, покори, усвідомлення
залежності від видатної особистості, котра спроможна керувати
суспільством. Народ є інертною масою і нездатний до прийняття
рішень, тому потребує постійного керівництва. Фундаторами цієї
теорії були Л. Петражицький (1867-1931), який пояснював
виникнення держави психічними потребами одних людей здійснювати
керівництво, а інших – підкорятися; Д. Фрезер.
Теорія насильства. Опрацьована у наукових розробках
Л. Гумпловича, К. Каутського, Є. Дюрінга та інших дослідників. Вони
обґрунтовували виникнення держави як результат завоювання одних
племен іншими, насильства, перетворення у рабство одного народу
іншим. За цією теорією держава є тією силою, яку утворюють
завойовники для утримання у покорі завойованих народів і зміцнення
влади над переможеними. Ця теорія розкриває зовнішні, політичні
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фактори виникнення держави, але нехтує соціальними причинами
виникнення держави.
Соціально-економічна або класова (марксистська) теорія.
Пов`язує виникнення держави з результатом природного економічного
розвитку первісного суспільства (економічні умови визначають
соціальні зміни). Держава розглядається як продукт природноісторичного розвитку суспільства. Існують два підходи цієї теорії:
один підхід надає важливого значення виникненню класів і
протиріччям між ними (держава виникає внаслідок непримиримості
класів, як знаряддя підкорення панівному класові інших класів);
другий підхід на перше місце ставить економічний розвиток
суспільства (великі суспільні поділи праці, перехід від родової
(колективної) власності до приватної власності). Ці причини
ускладнили і саме суспільство, що призвело до потреби
вдосконалення управління.
Іншими, менш поширеними теоріями виникнення держави, є:
інцестна; дифузна; расова; іригаційна; органічна.
Інцестна теорія. Засновником її був К. Леві-Строс. Причину
виникнення держави він пов`язував із введенням заборони інцесту,
тобто заборони кровозмішування між родичами. Необхідність
слідкування за дотриманням цієї заборони призвела до виділення в
суспільстві особливої групи людей, які застосували примус у випадку
невиконання заборони. В подальшому ці люди стали виконувати і
державні функції.
Дифузна теорія. Опрацьована Ф. Гребнером, який вважав, що
держава виникає в результаті передачі досвіду управління від одних
народів до інших, яким невідома державна форма організації життя
суспільства.
Расова теорія. Ж. Гобіно, Ф. Ніцше причиною виникнення
держави вважали розподіл суспільства на вищі і нижчі раси: перші
покликані панувати у суспільстві, другі – сліпо підкорятися першим.
Іригаційна теорія. Держава виникає як наслідок потреби
суспільства у постійному виконанні широкомасштабних робіт зі
створення зрошувальних каналів та іригаційних споруд. Суспільство в
окремих регіонах (Міжріччя, Єгипет, Китай) не може існувати без
того, щоб не будувати зрошувальні канали. Здійснити ж такі роботи,
мобілізувати великі маси людей може тільки постійно діюча
організація влади і управління, тобто держава. Представником цієї
теорії виникнення держави є К. Вітфогель.
Органічна теорія. Г. Спенсер розглядає державу як витвір самої
природи, результат органічної еволюції. Держава як і людський
організм народжується, розмножується, гине. Окремі біологічні
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органи людини тотожні органам управління, галузям господарства
тощо.
Вищезгадані й інші дослідники, теоретично осмислюючи
походження держави в період розкладу родового ладу, зазвичай
спиралися на здобутки історичної науки. За даними останньої
первісне суспільство охоплює період від виникнення на землі людини
(близько 2 млн. років тому) до утворення держави (5 тис. років тому).
Воно проходить у своєму розвитку три етапи:
1) ранній етап – праобщина (стадія становлення);
2) середній етап – родова община (стадія зрілості);
3) пізній етап – протоселянська община (стадія розкладення).
Залежно від способів господарювання вирізняють два головні
періоди в розвитку первісного суспільства:
1) період збиральної (привласнювальної) економіки, коли люди
отримували готові продукти від природи шляхом полювання,
збирання плодів, рибної ловлі;
2) період виробничої економіки, коли відбувається перехід до
землеробства, тваринництва, металообробки, керамічного виробництва.
Структуру первісного суспільства становили: сім`ї, роди, фратрії
(кілька родів), племена, союзи племен.
Родова община – це колектив людей, об`єднаних кровнородинними
зв`язками, спільністю майна і праці (колективізм у виробництві і
споживанні).
У спільній власності первісної общини були певна територія,
знаряддя праці, житло, а вироблені продукти розподілялися порівну
між її членами. Відсутність додаткового (надлишкового) продукту
унеможливлювала використання чужої праці. Рівність соціального
становища обумовлювала єдність інтересів і згуртованість членів
роду.
Соціальна влада у первіснообщинному суспільстві мала
потестарний (лат. рotestus – влада, могутність), а не політичний
характер. Тобто, вона не була відокремлена від суспільства, бо не
існувало майнових, кастових, станових, класових відмінностей.
Джерелом і носієм цієї влади була вся община, а способом реалізації –
первісне самоврядування. Через простоту економічної і соціальної
організації публічна влада первісного суспільства не потребувала
особливого апарату управління і примусу.
Управління в первісному суспільстві здійснювалося:
– загальними зборами дорослих членів роду (воїнів), які вирішували
питання життєдіяльності роду і водночас виступали своєрідною
судовою інстанцією (розгляд справ про релiгiйнi злочини, вбивства
серед членiв роду, спори мiж окремими особами);
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– старiйшинами (радами старiйшин), влада яких ґрунтувалася на їх
авторитетi, шануваннi, досвiдi (вони з iншими членами роду брали
участь у спiльнiй трудовiй дiяльностi i не мали привiлеїв);
– військовими вождями (радами вождiв).
Структура самоврядування була досить гнучкою: пiд час стоянок
(осiлого способу життя) значну частину управлiнських функцiй брали
на себе загальнi збори; рухомий стан потребував оперативного
вирiшення питань радами старiйшин, а воєнно-похiдний – основним
суб'єктом управлiння робив військового вождя.
Функцiї влади первiсного суспiльства: 1) воєнна; 2) господарська;
3) наглядова (за виконанням звичаїв, табу тощо).
Потестарна влада не мала спецiальних примусових установ, але
здатна була до ефективного примусу в разi порушення звичаїв (у
виглядi фiзичного покарання, вигнання з роду).
З розвитком суспiльства вiдбулася iєрархiзацiя влади. Замiсть
зiбрань усiх членiв роду все частiше проводилися збори тiльки
чоловiкiв. Запроваджується принцип представництва: голови
господарств входять у родовi общиннi ради, а їх голови – в ради
фратрiй i племен. Кожному рiвню влади властива своя компетенцiя.
Орган вищого рiвня має певнi повноваження щодо нижчого.
Вiдбувається подiл влади на свiтську, вiйськову, релiгiйну.
Саме за таких історичних обставин відбувається виникнення
найдавніших держав. Вважається, що перші держави утворилися
наприкінці ІV – на початку ІІІ тисячолiття до нової ери на берегах
Нiлу, в долинi Тигру i Єфрату, пізніше – в Індiї та Китаї.
Причини виникнення держав:
1. Економiчнi: перехiд вiд споживчої (привласнювальної) економiки
до виробничої економiки в результатi вдосконалення знарядь працi
в процесi так званої неолітичної революції (перiод пiзнього
неолiту); три великi суспiльнi розподiли працi (видiлення кочового
скотарства; вiдокремлення ремесла вiд землеробства; поява
професiйних торгівцiв як результат розвитку регулярного
товарообмiну); зростання продуктивностi працi й поява
надлишкового продукту, що створює можливiсть експлуатацiї
чужої працi i утримання великої групи людей, якi виконують
суспiльнозначущi функцiї i не беруть безпосередньої участi в
матерiальному виробництвi (набуття управлiнською працею
самостiйного значення); концентрацiя засобiв працi та запасiв
товару в окремих сiм'ях, що породжує майнову нерiвнiсть i
виникнення приватної власностi.
2. Соцiальні: лiквiдацiя племiнного та общинного колективiзму як
результат соціальної диференціації; роздроблення родової общини
на патрiархальнi сiм'ї, якi вже виступають власниками знарядь i
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продуктiв працi (трансформацiя колективної власностi у групову, а
потiм – сiмейну); замiна кровноспорiднених звязкiв сусiдськими та
виникнення округiв, волостей, якi не спiвпадають з родовими
одиницями, найдавнiших мiст-держав; виникнення соцiальних
протирiч мiж групами людей; ускладнення процесiв соцiального
регулювання.
3. Полiтичнi: неможливiсть iснування соцiуму в нових умовах
родоплемiнної органiзацiї; виникнення класiв з протилежними
iнтересами; необхiднiсть у сильнiй владi, здатнiй за допомогою
апарату примусу забезпечити функцiонування суспiльства як
цiлiсного органiзму.
4. Психологiчнi: замiна єдиної свiдомостi cвiдомiстю з почуттям
вини; вiдокремлення у свiдомостi прав i обов'язкiв; загальний
розвиток розумових та iнших здiбностей людини.
5. Культурні: усвідомлення необхідності управляти суспільством
більш цивілізованими методами.
6. Інші причини (демографічні зміни; сприятливі кліматичні та
географічні умови; спілкування між народами).
Таким чином, внаслідок повільного, але невідворотного розвитку й
ускладнення суспільного виробництва, а відповідно й усього
суспільного життя, об`єктивно виникають такі соціально необхідні
потреби (функції), на реалізації яких починають спеціалізуватися
лише окремі члени роду, племені. До таких функцій, насамперед,
належать: 1) управління (організація, координація діяльності
сородичів, соплеменників); 2) шаманство (ритуально-обрядові,
релігійні функції); 3) військове керівництво (організація захисту). У
представників прошарку племінної бюрократії (управлінської,
військової, релігійної) крім загальносуспільних виникають і
специфічні групові інтереси.
Отже, суспільство стає соціально неоднорідним ще до розподілу
суспільної праці і до виникнення приватної власності на засоби
виробництва (за даними етнографії й археології), що дозволяє
припускати існування докласової держави – держави племінної
бюрократії (племінна бюрократія, посідаючи вже специфічне місце в
системі розподілу матеріальних благ, розподілу суспільних функцій,
все ж не відрізняється від інших частин суспільства своїм
відношенням до засобів виробництва).
Тип соціальної влади, який існував на пізньому етапі розвитку
первіснообщинного ладу, дістав у літературі назву «вождівство».
Вождівство складалося з групи общинних поселень, підпорядкованих
найбільшому центральному, в якому жив правитель (вождь). Вождь
організовував контроль за перерозподілом власності (землі, води),
здійснював релігійні, воєнні, судові й нормотворчі функції,
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спираючись на підпорядкований йому «апарат управління» з поділом
аристократії на управлінську, воєнну, жрецьку. Рядові общинники все
більше відчужуються від управління. Персона верховного правителя
поступово сакралізується.
Єдиноначальність вождя, що спирався на воєнно-корпоративну
організацію і створював «командне право», співіснує з органами
общинного самоврядування, які спираються на мононорми –
«общинне право». Вождівська організація влади є більш ефективною
формою управління в умовах збільшення спільностей (союзи племен,
етнічні групи) і ускладнення соціальних відносин.
У кожному окремому суспільстві виникнення держави
обумовлювалося своєрідним «набором» причин і процесів. Разом з
тим, розрізнюють декілька основних форм виникнення держави:
1. Афінська – класична форма, відповідно до якої держава виникає як
результат класових антагонізмів, що розвиваються всередині
суспільства в умовах розкладу родової організації влади.
2. Римська – виникнення держави прискорилось боротьбою плебеїв
(прийшлого населення) з римською родовою аристократією
(патриціями) проти винятковості та привілеїв останніх.
3. Германська – виникнення держави прискорилось завоюванням
варварами значних територій Римської імперії, що одразу виявило
неспроможність органів влади родоплемінного ладу забезпечити
панування і управління територіями та призвело до формування
держави ранньофеодального типу (політична специфіка даної
форми державності зумовлена поєднанням структур влади,
успадкованих від Римської імперії, з християнством і укладом
життя германських племен).
Крім того, розрізняють східний (азіатський) шлях формування
держави (Єгипет, Вавилон, деякі крані Африки, Південної Америки,
Океанії): необхідність забезпечення земельними угіддями, водою,
іригаційними спорудами вільних хліборобів-общинників зумовлює
об`єднання для цього значної кількості людей і територій, здійснення
централізованого управління суспільством. Тут зберігались основні
економічні й соціальні структури первісного ладу (земельна община,
колективна власність, відсутність класів). Апарат держави формувався
з органів управління родоплемінних об`єднань, а політичне панування
було засноване на відправленні громадської функції, адміністративної
діяльності.
У східнослов’янських племен (Київська Русь, Польща) у процесі
розкладу первісних відносин під впливом передусім економічних
чинників виникає ранньофеодальна держава, яка характеризується
феодальним землеволодінням, васальною службою, становою
організацією суспільства.
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Узагальнюючи розгляд матеріалу навчальної теми, доцільно
з’ясувати ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування
первіснообщинного ладу:
1) державна влада виражає і захищає інтереси насамперед керівного
(панівного) класу, його частини або іншої соціальної групи, тоді як
влада первісного суспільства виражала і захищала інтереси всіх
його членів;
2) державна влада поширюється на всіх людей, які перебувають на
належній їй території, тоді як влада первісного суспільства
поширювалася на членів роду, племені, незалежно від території, на
якій вони перебувають;
3) носії державної влади організаційно відокремлені в певні ієрархічні
структури – апарат держави, тоді як носії влади у первісному
суспільстві не відокремлювалися професійно і за соціальним
статутом від інших членів суспільства;
4) функції державної влади розподіляються між окремими органами,
тоді як влада первісного суспільства не поділялася за окремими
функціями на певні види;
5) для утримання державної влади встановлюються податки, тоді як
населення у первісному суспільстві не оподаткували;
6) держава створює систему юридичних норм, тоді як первісне
суспільство знало тільки мононорми.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і ознаки держави.
2. Держава як організація.
3. Державний суверенітет.
4. Типологія держави.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і ознаки держави.
2. Державний суверенітет.
3. Типологія держави.
4. Основні концепції (теорії) походження держави.
Питання для самостійного опрацювання
1. Публічна влада у первіснообщинному суспільстві.
2. Основні закономірності виникнення держави.
3. Ознаки держави, які відрізняють її від самоврядування
первіснообщинного ладу.
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4.
5.
6.
7.
8.

Особливості формування держави в різних країнах світу.
Основні причини зміни типів держави.
Особливості процесів державотворення в сучасних умовах.
Взаємозв’язок держави і права.
Соціальна сутність сучасної Української держави.

Глосарій: держава, територія держави, населення держави, державна
влада, державний суверенітет, єдність суверенітету, неподільність
суверенітету, невідчужуваність суверенітету, суверенні права держави,
народний суверенітет, національний суверенітет, типологія держави,
історичний тип держави, родова община, афінська форма виникнення
держави, римська форма виникнення держави, германська форма
виникнення держави, східний (азіатський) шлях формування держави.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. У чому полягає відмінність у розумінні держави у вузькому та
широкому значенні цього поняття?
1.2. Наведіть найбільш досконале (повне, логічно струнке і точне)
визначення поняття «держава».
1.3. Охарактеризуйте основні ознаки держави.
1.4. Що розуміють під державним суверенітетом?
1.5. Чи можна ототожнювати поняття «суверенітет держави» та
«суверенні права держави»?
1.6. Поясніть співвідношення понять «суверенітет держави», «народний
суверенітет», «національний суверенітет».
1.7. Які ознаки відрізняють державу як організацію від інших
організацій у соціально-неоднорідному суспільстві?
1.8. Що розуміють під типологією держав?
1.9. Охарактеризуйте основні підходи до типології держав.
1.10. Дайте коротку характеристику теорій походження держави. На
який чинниках виникнення держави наголошує кожна з цих теорій?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на
семінарському занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Історичні типи держави».
4.2. Скласти порівняльну таблицю змісту основних теорій походження
держави.
4.3. Розробити структурно-логічну схему «Чинники виникнення держави».
5. Розв’язати тести:
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5.1. Теорія, яка пов’язує виникнення держави із еволюцією суспільства
від сім’ї (родини) до громади і до держави:
а) теологічна;
б) патріархальна;
в) договірна;
г) космічна.
5.2. Теорія, що пов’язує виникнення держави з появою приватної
власності, майнової нерівності, поділом суспільства на класи:
а) соціально-економічна;
б) насильницька;
в) психологічна;
г) органічна.
5.3. Організація політичної влади у суспільстві, яка забезпечує його
цілісність, функціонування та розвиток шляхом управління та
координації інтересів різних соціальних груп:
а) церква;
б) держава;
в) громадянське суспільство;
г) демократія.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
держави:
а) рівність членів суспільства;
б) поширення влади на людей, що проживають на належній державі
території;
в) самоврядування;
г) суверенітет.
5.5. Ознакою будь-якої держави є:
а) наявність виборного органу влади;
б) монополія на легальне застосування сили;
в) наявність комунальної власності;
г) розвиток взаємовигідних зв’язків з міжнародними організаціями.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
держави, що відрізняють її від влади у первісному суспільстві:
а) влада не відокремлюється від суспільства;
б) створюється система формально визначених, загальнообов’язкових
правил поведінки;
в) влада поширюється на всіх членів роду, на якій території вони б не
перебували;
г) влада виражає інтереси певної частини населення.
5.7. Політико-правова властивість державної влади, що виявляється в
її верховенстві, незалежності, єдності та рівноправності з іншими
суб’єктами міжнародних відносин:
а) суверенітет народу;
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б) правова держава;
в) державний суверенітет;
г) громадянське суспільство.
5.8. У відповідях під якими номерами правильно вказані типи держав
за формаційним підходом:
а) буржуазна;
б) космічна;
в) економічна;
г) феодальна.
5.9. Теорія, що пов’язує виникнення держави із результатом завоювання
певних територій:
а) соціально-економічна;
б) насильницька;
в) психологічна;
г) органічна.
5.10. Теорія, що пояснює походження держави особливостями психіки
людини, усвідомленням людьми необхідності певних моделей
поведінки:
а) соціально-економічна;
б) насильницька;
в) психологічна;
г) органічна.
Джерела і література: 1, 2, 3, 9-15, 16, 35.
***
Тема 3. Функції держави
Вивчення цієї теми спрямоване на осмислення функціонального
призначення держави, її соціальної сутності, напрямів її впливу на
суспільство, окремі сфери його життя.
Функції держави – це основні напрями діяльності держави, які
виражають її соціальну сутність і призначення в суспільстві.
Вираження у функціях держави її сутності – найбільш глибинного і
усталеного в ній – показує, інтересам яких соціальних груп,
політичних сил вона служить.
Кожна функція держави моє свій:
1) зміст, який становить множина однорідних доцільних постійних
дій, через які держава здійснює вплив на конкретні сфери
суспільного життя і через які розкривається її соціальне
призначення (характеризує цілі, які держава переслідує, і завдання,
які вона вирішує);
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2) об’єкт, яким є певна сфера суспільних відносин (економіка,
політика, культура та ін.), на яку спрямований державний вплив
(об’єкт є критерієм розмежування функцій держави).
Ознаки функцій держави:
1) є основними соціально значущими напрямами діяльності держави і
відрізняються від інших проявів державної діяльності як найбільш
широкі і загальні за обсягом (мають своїм об’єктом широке коло
схожих суспільних відносин; є комплексними за своїм змістом і
структурою; являють собою один із вирішальних напрямів впливу
держави на суспільні відносини всередині країни або за її межами;
здійснюються всіма або багатьма ланками державного апарату);
2) є виразом і конкретизацією історичної сутності і соціального
призначення держави (зміна сутності і соціального призначення
закономірно відбиваються на змісті діяльності держави);
3) у функціях держави різних типів проявляються й об’єктивуються
притаманні їм закономірності розвитку, динаміка соціальноекономічних, політичних і духовних перетворень у житті
суспільства;
4) є усталеною предметною діяльністю, що означає постійний
характер функцій протягом довгого періоду існування держави;
5) реалізація функцій здійснюється притаманними їм методами і в
притаманних їм формах залежно від змісту окремих функцій та
конкретики завдань, які вирішуються державою на певних етапах
розвитку суспільства (форми і методи можуть змінюватися, тоді як
функції залишаються постійними);
6) функції держави характеризуються спадкоємністю і тому при зміні
типу держави окремі старі функції можуть зберігатися і навіть
розвиватися (вплив етнокультурних чинників)
Функції держави є засобом (інструментом) досягнення певних
цілей (кінцевих результатів) і вирішення відповідних завдань (цілі
визначають доцільність завдань, які повинні бути поставлені для їх
вирішення).
Функції держави не можна ототожнювати з функціями її окремих
органів: функції держави є основними напрямами її діяльності, якими
зумовлена робота всього державного апарату, тоді як функції
окремого органу – це соціальне призначення кожного конкретного
органу, що знаходить свій вираз і конкретизацію у компетенції цього
органу.
Функції держави виникають, зникають, змінюються, розвиваються
під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів (радикальні соціальні
зміни в суспільстві; зміни типу, форми держави; особливості завдань і
цілей, які стоять перед державою на тому чи іншому етапі її розвитку;
національні моменти – мова, культура, традиції населення,
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взаємовідносини етносів, які проживають на території країни;
науково-технічний, інтелектуальний розвиток цивілізації; процеси
інформатизації
суспільства,
створення
загальнопланетарного
інформаційного простору; інтеграція світової економіки; екологічний
фактор; міжнародна ситуація тощо).
Функції держави поділяються на види за різними критеріями:
– залежно від того, в інтересах якої соціальної групи вони
здійснюються – загальносоціальні (задовольняють інтереси
суспільства як цілого й ґрунтуються на взаємодії і співробітництві
різних класів, соціальних груп, прошарків населення) та функції
захисту групових інтересів (вираження й задоволення інтересів
правлячих угрупувань, за якими стоять ті верстви населення, які
становлять соціальну базу здійснення державної влади);
– за ступенем соціальної значущості – головні (найважливіші
напрями діяльності держави, які мають пріоритетне значення на
конкретному етапі розвитку суспільства; вони здійснюються
численними ланками державного апарату; безпосередньо
характеризують соціальну сутність і призначення держави) та
похідні або додаткові (мають допоміжний або обслуговуючий
характер; є складовими елементами головних; самі собою не
розкривають соціальної сутності держави);
– за територіальною спрямованістю – внутрішні (здійснюються в
межах даної держави і виражають її внутрішню політику) та
зовнішні (забезпечують здійснення зовнішньої політики держави);
– за сферою суспільного життя – економічні, політичні, гуманітарні
(іноді виділяють окремо соціальні, екологічні й ін.);
– за часом (тривалістю) виконання – постійні (здійснюються
впродовж усього часу існування держави) і тимчасові
(здійснюються лише протягом певного періоду існування держави,
наприклад, під час війни, стихійного лиха).
Можливе «переміщення» функцій з одного розряду до іншого
(наприклад, державне регулювання економіки в буржуазному
суспільстві є мінімальним, тоді як в «соціалістичному» стає
всеохоплюючим).
Видається доцільним детальніше розглянути внутрішні та зовнішні
функції держави сучасного типу.
Розрізняють такі види внутрішніх функцій сучасної держави
залежно від сфери суспільного життя (за П.М. Рабіновичем):
– у гуманітарній сфері: а) гуманітарна (забезпечення, охорона і
захист основних прав людини); б) екологічна (забезпечення
екологічної безпеки особи, захист навколишнього природного
середовища); в) соціальна (соціальне забезпечення); г) культурно45

виховна (організація освіти, виховання, підтримка і розвиток
науки, культури);
– в економічній сфері: а) господарсько-стимулююча (створення умов
для розвитку виробництва, захист різних форм власності);
б) господарсько-організаційна (програмування і організація
виробництва на державних підприємствах, розпорядження
об’єктами державної власності, забезпечення права громадян на
підприємницьку діяльність); в) науково-організаторська (організація
та стимулювання наукових досліджень);
– у політичній сфері: а) демократизаторська (створення демократичних
умов, інститутів для вільного виявлення і врахування інтересів
різних соціальних груп суспільства, зокрема, для діяльності
різноманітних політичних партій та інших громадських об’єднань;
створення умов для існування легальної опозиції); б) національнозабезпечувальна (забезпечення умов для збереження і розвитку
національної самобутності корінної та всіх інших націй);
в) охоронна (охорона і захист державно-конституційного ладу,
громадського миру, законності та правопорядку, прав і свобод
громадян).
Зовнішні функції сучасної держави можна класифікувати за тією ж
схемою:
– у гуманітарній сфері: а) участь у міжнародному забезпеченні та
захисті прав людини; б) допомога населенню інших країн (у разі
стихійного лиха, кризових ситуацій тощо); в) участь у захисті
природного середовища; г) участь у міжнародному культурному
співробітництві;
– в економічній сфері: а) участь у створенні світової економічної
системи на основі міжнародного розподілу та інтеграції
виробництва і праці; б) участь у розв’язанні господарських та
наукових проблем (енергетичної, дослідження і освоєння космосу
тощо);
– у політичній сфері: а) організація, підтримка і розвиток
міждержавних договірних відносин на основі загальновизнаних
принципів міжнародного права; б) оборона країни від зовнішнього
нападу, анексії; в) участь у забезпеченні ненасильницького миру в
усіх регіонах планети; г) участь у боротьбі з порушенням
міжнародного правопорядку (в тому числі з використанням
військових засобів).
Внутрішні й зовнішні функції держави класифікують і за іншими
схемами, зокрема:
– внутрішні – політична (реалізація волевиявлення народу шляхом
прийняття законів та інших державних рішень, створення умов для
самоорганізації і самоврядування народу, реформування державного
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механізму, вироблення правових статутів для діючих у суспільстві
політичних сил та здійснення нагляду за їх діяльністю, реалізація
національної політики тощо); функція охорони прав і свобод
людини і громадянина (у т. ч. розширення їх змісту, забезпечення
ефективності системи їх гарантій); економічна (захист існуючих
форм власності, розробка економічної політики, управління
державними підприємствами й організаціями, встановлення
правових основ підприємницької діяльності, захист прав споживачів
тощо); соціальна (забезпечення права на працю, соціального
страхування, соціального захисту); екологічна або функція охорони
природи та раціонального використання природних ресурсів;
функція оподаткування і фінансового контролю; функція розвитку
законності і правопорядку;
– зовнішні – військова (вироблення оборонної стратегії, зміцнення
збройних сил, відбиття агресії, охорона державних кордонів);
функція забезпечення миру і підтримання світового порядку
(дипломатична робота по припиненню існуючих і недопущенню
нових конфліктів, по роззброєнню, боротьбі з міжнародним
тероризмом, участь у безпосередньому врегулюванні локальних
конфліктів тощо); функція співробітництва з іншими державами
(розвиток політичних, економічних, правових, культурних,
інформаційних та інших відносин); функція інтеграції в
європейську та світову економіку.
Слід враховувати, що між зовнішніми і внутрішніми функціями
існує тісний зв’язок (значна частина зовнішніх функцій стає
продовженням внутрішніх).
Кожна конкретна функція держави становить єдність змісту, форм
та методів здійснення державної влади.
Правові форми діяльності держави – це визначений законом
(юридично оформлений) порядок здійснення компетентними органами
і посадовими особами юридично значущих дій, спрямованих на
здійснення певних функцій.
Ознаки правових форм діяльності держави:
1) вони є системою юридично значущих дій (тобто пов’язані з
використанням для досягнення певних цілей саме правових
засобів);
2) предметом юридично значущих дій є певне коло юридичних
питань, які підлягають вирішенню на користь заінтересованих
суб’єктів;
3) здійснення юридично значущих дій відбувається за допомогою
таких юридичних засобів, як розробка і прийняття нормативноправових актів, видання актів тлумачення норм права, прийняття
індивідуально-правових актів в порядку застосування норм права;
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4) результати застосування окремих правових форм закріплюються у
визначених законом юридичних актах (нормативно-правові акти,
міжнародні договори, рішення суду тощо);
5) порядок здійснення юридично значущих дій, як правило,
регулюється процедурно-процесуальними нормами.
Основні правові форми здійснення функцій держави:
1) правотворча діяльність – сукупність дій, спрямованих на розробку,
прийняття, зміну та систематизацію нормативних приписів
(створення нормативно-правової основи регулювання суспільних
відносин);
2) правозастосовча діяльність – сукупність юридично значущих дій
державних органів і посадових осіб щодо створення індивідуальноправових приписів, які є засобом застосування правових норм
стосовно конкретних життєвих ситуацій (індивідуалізація загальних
правових правил поведінки);
3) правоохоронна діяльність – дії, спрямовані на захист суспільних
відносин від протиправних посягань, відновлення правового стану
в разі заподіяння шкоди суб’єктам права, інтересам суспільства,
правопорядку;
4) контрольно-наглядова діяльність – сукупність дій з нагляду за
відповідністю закону змісту правових актів, а також додержанням,
виконанням та застосуванням норм права суб’єктами права;
5) інтерпретаційно-правова діяльність уповноважених на те державою
суб’єктів права, що полягає в офіційному тлумаченні чинних норм
права;
6) засновницька (установча) діяльність – сукупність юридично
значущих дій, спрямованих на створення, реорганізацію,
ліквідацію державних органів і організацій.
Від правових форм слід відрізняти фактичні (організаційні) форми
реалізації функцій держави:
1) організаційно-господарська діяльність – сукупність поточних дій
щодо матеріального забезпечення виконання різних функцій
держави (економічне обґрунтування, бухгалтерський облік,
статистика, організація постачання та ін.);
2) організаційно-регламентаційна діяльність – оперативна поточна
організаційна робота з вирішення тих чи інших конкретнополітичних
завдань,
техніко-організаційного
забезпечення
функціонування різних ланок державного механізму.
Методи здійснення функцій держави:
1) переконання – вплив на суб’єктів суспільних відносин,
здійснюваний шляхом правового виховання, аргументованої
мотивації необхідної поведінки, проведення різноманітних
профілактичних заходів;
48

2) заохочення – спонукання до необхідної поведінки шляхом надання
пільг, переваг, нагород тощо (стимулювання);
3) примус – застосування до суб’єктів, які вчинили правопорушення,
заходів покарання, припинення здійснення правопорушення, а
також спонукання їх до усунення шкоди, заподіяної протиправною
поведінкою інших суб’єктам.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття функцій держави.
2. Класифікація функцій держави.
3. Внутрішні функції держави.
4. Зовнішні функції держави.
5. Правові форми і методи здійснення функцій держави.
Питання для самостійного опрацювання
1. Співвідношення функцій держави із сутністю, соціальним
призначенням і завданнями держави.
2. Функції держави в умовах демократичної трансформації
суспільства.
3. Функції Української держави.
Глосарій: функції держави, зміст функції держави, об’єкт функції
держави, загальносоціальні функції держави, функції держави щодо
захисту групових інтересів, головні функції держави, похідні
(додаткові) функції держави, внутрішні функції держави, зовнішні
функції держави, гуманітарна функція держави, екологічна функція
держави, соціальна функція держави, культурно-виховна функція
держави, господарсько-стимулююча функція держави, господарськоорганізаційна функція держави, науково-організаторська функція
держави, демократизаторська функція держави, національнозабезпечувальна функція держави, охоронна функція держави, правові
форми діяльності держави, правотворча діяльність, правозастосовча
діяльність, правоохоронна діяльність, контрольно-наглядова діяльність,
інтерпретаційно-правова діяльність, засновницька (установча) діяльність
держави, організаційно-господарська діяльність держави, організаційнорегламентаційна діяльність держави, методи здійснення функцій
держави.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
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1.1. Яке значення вчені-правники вкладають у поняття «функції
держави»?
1.2. У чому полягають зміст і об’єкт кожної функції держави?
1.3. Наведіть перелік загальних ознак функцій держави.
1.4. Чи можна ототожнювати функції держави з функціями її окремих
органів?
1.5. Які чинники впливають на зміну функцій держави?
1.6. Дайте загальну класифікацію функцій держави.
1.7. Охарактеризуйте внутрішні функції держави.
1.8. Охарактеризуйте зовнішні функції держави.
1.9. Що розуміють під правовими формами діяльності держави?
1.10. У чому полягає відмінність між правовими формами діяльності
держави та фактичними (організаційними) формами реалізації функцій
держави?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити схему взаємозв’язків між внутрішніми та зовнішніми
функціями держави.
4.2. Скласти перелік найбільш актуальних функцій Української держави.
5. Розв’язати тести:
5.1. Основні напрями діяльності держави, які розкривають її соціальну
сутність і призначення в суспільстві:
а) державна служба;
б) функції держави;
в) форми держави;
г) державний режим.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані функції
держави за сферами суспільного життя:
а) основні;
б) економічні;
в) постійні;
г) політичні.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно вказані функції
держави за соціальним значенням державної діяльності:
а) внутрішні;
б) основні;
в) зовнішні;
г) неосновні.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані види функцій
держави за часом їх здійснення:
а) основні;
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б) постійні;
в) неосновні;
г) тимчасові.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види функцій
держави за їх територіальною спрямованістю:
а) ідеологічні;
б) внутрішні;
в) основні;
г) зовнішні.
5.6. Вкажіть, до якого виду функцій держави належить участь держави
у розв’язанні глобальних господарських проблем:
а) економічна;
б) гуманістична;
в) політична;
г) культурно-виховна.
5.7. До правових форм здійснення функцій держави належить
а) правотворча;
б) економічна;
в) нормативна;
г) правозастосовча
5.8. До правових форм здійснення функцій держави належить:
а) виховна;
б) економічна;
в) ідеологічна;
г) інтерпретаційно-правова.
5.9. Функції держави, які слугують задоволенню інтересів суспільства
як цілого та ґрунтуються на взаємодії і співробітництві різних класів,
соціальних груп, прошарків населення:
а) загальносоціальні;
б) групові;
в) класові;
г) кланові.
5.10. Визначений законом (юридично оформлений) порядок здійснення
компетентними органами і посадовими особами юридично значущих
дій, спрямованих на здійснення певних функцій держави:
а) державний режим;
б) політичний режим;
в) правова форма діяльності держави;
г) форма держави.
Джерела і література: 1, 9-15, 32, 66.
***
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Тема 4. Форми держави
Центральною проблемою політичного життя кожного суспільства є
питання про державну владу. Наукою для характеристики численних
способів організації та здійснення влади будь-якої держави вироблена
універсальна категорія «форма держави». Зміст і смисл поняття
«форма держави» в суспільній думці змінювалися неодноразово – від
Аристотеля і до наших днів.
З давніх часів найбільш відомою класифікацією форм держави
була та, яку дав Аристотель. Він поділяв форми держави відповідно
до двох ознак: а) кількість тих, хто править (один, декілька, багато);
б) у чиїх інтересах (кого, скількох) здійснюється правління. Остання
ознака була критерієм розподілу форм держави на правильні
(правління здійснюється в інтересах усіх) і неправильні (правління
здійснюється в інтересах тільки тих, хто править). Правильними
формами у нього були: монархія, аристократія і політія;
неправильними – тиранія, олігархія, демократія.
У новий час питання про форму держави пов'язане насамперед з
ім'ям Ш. Монтеск'є, який під формою держави розумів ті чинники, що
визначають методи здійснення державної влади. На цій основі він
визначав такі конкретні форми держави: 1) республіка як форма
держави, в якій організацію і здійснення державної влади визначають
такі якості, як доброчесність і рівність; 2) монархія (основа влади –
честь); 3) деспотія (основа влади – страх).
З погляду сучасної теорії держави, форма держави – це спосіб
(порядок) організації і здійснення державної влади. Іншими словами, це
сукупність найбільш значущих ознак, що характеризують державу в її
структурному і функціональному аспектах. Ці ознаки об'єднуються в такі
групи:
1. Ознаки, що характеризують способи і порядок утворення,
організації та взаємодії вищих органів державної влади, правовий
(передусім – конституційний) порядок відносин між ними і
населенням (форма державного правління як спосіб організації
вищої державної влади).
2. Ознаки, що характеризують способи територіального устрою
державної влади та відповідну організацію державних органів,
насамперед, співвідношення держави як цілого з її складовими
частинами (форма державного устрою як спосіб поділу держави
на певні складові частини та розподілу влади між нею та цими
частинами).
3. Ознаки, що розкривають форми і методи здійснення державної
влади (державний режим).
Отже, форма держави – це складне поняття, яке характеризує
державу як єдність існуючих у ній форми правління, державного
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устрою та державного режиму. Форма правління і державний устрій
характеризують головним чином структурний аспект форми держави,
а державний режим – її функціональний аспект.
Слід зазначити, що поняття форми держави не означає механічного
поєднання елементів, які її утворюють. Форма держави відображає
єдність, взаємообумовленість об'єднаних в ній елементів, в результаті
чого виникає нова якість, яка не властива жодному з цих окремо
взятих елементів (ізольовано їх можна розглядати лише на
теоретичному рівні). Тісна залежність елементів форми держави має
прояв у тому, що зміна державного режиму часто призводить до зміни
форми правління і форми державного устрою. І навпаки –
реорганізація форми правління і форми державного устрою викликає
зміну державного режиму.
В юридичній літературі існують й інші думки щодо змісту категорії
«форма держави». Згідно з одними зміст форми держави зводиться
лише до характеристики форми правління (так звана форма держави у
вузькому значенні слова). Інші під формою держави розуміли
сукупність форми правління та територіальної організації держави без
урахування державного режиму. Але ці думки не знаходили широкої
підтримки у дослідників.
Існує зв'язок між типом держави і формою держави: 1) історичний
тип держави зумовлює її форму, але крім типу держави на її форму
впливають й інші явища та обставини (зокрема, конкретне
співвідношення «сил» різноманітних частин соціально неоднорідного
суспільства; рівень політичної та правової культури суспільства;
історичні, національні, культурні традиції; розмір території держави;
міжнародні відносини); 2) у кожному типі держави використовується
декілька її форм, проте існує певна форма держави, яка найкраще
відповідає даному її типу і тому є найпоширенішою серед однотипних
держав; 3) форма держави здатна здійснювати «зворотний» вплив на
тип (соціальну сутність) держави.
Форма державного правління визначається порядком організації,
структурою, компетенцією і взаємодією вищих органів державної
влади.
Форма правління будь-якої держави вказує: 1) на структуру і
повноваження вищих органів державної влади; 2) на порядок їх
утворення і характер взаємовідносин між ними; 3) на ступінь і форми
участі громадян у формуванні вищих органів влади, у прийнятті
державних рішень; 4) на тривалість повноважень і характер
змінюваності вищих органів влади; 5) на способи легітимації
державної влади та її підстави.
Розрізняють дві основні форми державного правління: монархію і
республіку.
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Монархія – це форма державного правління, за якої вища державна
влада юридично належить (повністю або частково) одній особі –
монарху, і передається, як правило, у спадок представникам правлячої
династії. Сьогодні у світі існує близько 30 монархій.
Монархії властиві такі юридичні ознаки: 1) безстроковість влади
монарха; 2) володіння владою за спадком по праву крові; 3) монарх
здійснює представництво держави не за дорученням, а за власним
правом; 4) офіційна непідпорядкованість влади монарха будь-яким
іншим суб'єктам.
Монархії залежно від обсягу і характеру повноважень монарха,
підстав їх виникнення і взаємовідносин монарха з населенням
поділяються на види:
1. Необмежені монархії – влада монарха ніким і нічим не
обмежена (у країні не існує ні органів, ні законів, що могли б якоюсь
мірою змінити або скасувати волевиявлення монарха –
єдинодержавного правителя). Різновидами необмеженої монархії є:
– деспотична монархія – влада монарха обожнюється, а він сам
офіційно визнається божеством (держави рабовласницького типу,
насамперед, на Стародавньому Сході);
– абсолютна монархія – монарх вже не вважається божеством, але за
ним визнається необмежена влада, що обумовлюється його
належністю до правлячої династії (у наш час – це Саудівська
Аравія, Марокко).
2. Обмежена монархія – це монархія, де влада монарха тією чи
іншою мірою обмежується повноваженнями певних державних
органів. Різновидами її є:
– дуалістична монархія – монарх вже не має законодавчої влади, яка
перейшла до парламенту, але він ще зосереджує у своїх руках
виконавчу владу і особисто формує склад уряду, що
відповідальний перед ним, а не перед парламентом (характерна для
періоду переходу від феодалізму до капіталізму і є своєрідною
спробою примирення інтересів відживаючого класу феодалів (в
особі монарха) і нового пануючого класу – буржуазії (в особі
парламенту), а в наш час – це Бахрейн, Кувейт);
– парламентарна (конституційна) монархія – влада монарха суттєво
обмежена в усіх сферах здійснення державної влади, за ним лише
формально зберігається статус глави держави (виключно з
представницькими повноваженнями); законодавча влада належить
парламенту, виконавча влада – уряду, який формується
парламентом і лише йому підзвітний (абсолютна більшість
сучасних монархій – Великобританія, Швеція, Японія та ін.).
Нетипові форми монархії: 1) виборна монархія, яка поєднує
елементи монархії і республіки (у Малайзії монарх обирається через
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кожні 5 років з числа спадкових султанів 9 штатів); 2) колективна
монархія (в ОАЄ повноваження монарха належать Раді емірів семи
об’єднаних у федерацію еміратів); 3) теократична монархія, де вища
політична і духовна влада зосереджена в руках духовенства, а глава
церкви одночасно є і главою держави (Ватикан).
Республіка – форма державного правління, за якої всі вищі
державні органи на певний строк обираються населенням або
формуються загальнонаціональним представницьким органом влади.
Основні юридичні ознаки республіки: 1) влада вищих органів
обмежена строком, закріпленим у конституційних законах;
2) виборність і періодична змінюваність складу вищого органу
законодавчої влади та глави держави; 3) відповідальність глави
держави; 4) верховенство актів, які видаються вищим
представницьким органом держави.
У сучасному світі розрізняють два основні види республік:
– президентська республіка, в якій повноваження глави держави, а в
деяких випадках – і глави уряду, належать президенту, який
обирається позапарламентським шляхом (прямими чи непрямими
виборами населення) і формує уряд, що, як правило, не несе
відповідальності перед парламентом; президент не має права
розпустити парламент і призначити нові вибори (США, Мексика,
Швейцарія, Аргентина, Іран та ін.);
– парламентська республіка, в якій здійснюється принцип
верховенства парламенту, що обирається населенням країни і
формує відповідальний перед ним уряд (Австрія, Італія, ФРН,
Греція, Індія та ін.).
Змішаною (президентсько-парламентською чи парламентськопрезидентською) є республіка, де глава держави – президент –
безпосередньо обирається населенням, особисто пропонує склад уряду
(передусім, кандидатуру прем’єр-міністра), який підлягає обов’язковому
затвердженню або погодженню всім парламентом (Фінляндія,
Франція, Україна). Головний показник – співвідношення обсягу
повноважень глави держави і парламенту в механізмі формування
уряду.
Слід мати на увазі, що і в парламентській республіці можливе
існування поста президента. Але, на відміну від президентської
республіки, він обирається не населенням, а парламентом, якому
підзвітний. Президент має переважно представницькі функції, а
реальна влада належить главі уряду (ФРН, Індія та ін.).
Нетипові види республік: 1) теократична республіка (Іран);
2) президентська монократична республіка – в умовах однопартійного
політичного режиму лідер партії проголошується пожиттєво
президентом, а парламент реальних повноважень не має (Заїр).
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Форма державного устрою характеризує державу з точки зору її
територіального поділу та відповідної організації державних органів.
Державний устрій може виявлятись у простій або складній формах.
Складні форми державного устрою: федерація, конфедерація, імперія.
Унітарна (проста) держава – це єдина централізована держава,
територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці,
що не мають ознак суверенітету. Деякі унітарні держави (Іспанія,
Італія, Португалія, Україна) включають автономні утворення. У
сучасному світі більшість держав є унітарними.
Найважливішими юридичними ознаками унітарної держави
вважають такі: 1) до складу унітарної держави не входять державні
утворення, що наділені ознаками суверенітету; 2) єдина
(централізована) система державних органів; 3) єдина конституція і
єдина система законодавства; 4) єдине громадянство; 5) одноканальна
система загальнодержавних податків; 6) у міжнародних відносинах
унітарна держава виступає як єдиний суб’єкт (адміністративнотериторіальні одиниці такого права не мають).
Федерація – це складна союзна держава, до складу якої входять
декілька державних утворень (суб'єктів федерації), що мають
юридично визначену політичну самостійність (США, Росія, ФРН).
Статус суб’єктів федерації в історії держав формально визначався
по-різному: суб’єкти юридично визнавалися суверенними державами
(республіки СРСР) або за ним не закріплювався статус суверенного
державного утворення (республіки, краї, області і округи у складі РФ
не називаються «суверенними»).
Різновиди федерації за способом утворення: а) федерація,
заснована на договорі, суб’єкти якої – суверенні держави, що
зберігають за собою значний обсяг повноважень (так виникали
федерації Австралії, Швейцарії, США, СРСР та ін.); б) федерація,
створена шляхом надання метрополіями або центральними органами
держави статусу автономії майбутнім суб’єктам федерації, які не
мають ознак суверенітету (Канада, Індія, Нігерія, Пакистан).
Федерації утворюються, як правило, за національним принципом
або за територіальним принципом (останні є більш стійкими).
Юридичними ознаками федерації є: 1) дуальна організація
державного апарату (органи федеральні та органи суб’єктів федерації)
і наявність, як правило, двопалатного парламенту; 2) наявність
конституції та системи законодавства федерації в цілому і у кожного з
її суб’єктів; 3) існування громадянства як усієї федерації, так і
громадянства її суб’єктів; 4) у міжнародних стосунках може виступати
як федерація в цілому, так і кожен з її суб’єктів, але федеральна влада
має виключне право контролювати здійснення зовнішньої політики;
5) двоканальна податкова система; 6) федеральна влада не має права в
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однобічному порядку змінити кордони суб’єктів федерації; 7) суб’єкти
федерації мають, як правило, рівний обсяг прав, хоча припускається і
асиметричність деяких федерацій, коли її суб’єкти мають неоднаковий
юридичний і фактичний статус незважаючи на однакову офіційну
назву.
Підставами формування федеративної держави й закріплення
федеративних відносин можуть бути конституція та (або) федеративна
угода. У конституціях, як правило, визначені три сфери повноважень:
федерації, її суб’єктів і питання спільного відання.
Конфедерація являє собою союз держав, які, зберігаючи свій
суверенітет, об’єднані для досягнення певних цілей (у політичній,
військовій або економічній сферах) одним або декількома органами
при збереженні в інших питаннях повної самостійності (це об’єднання
міжнародно-правового характеру).
Ознаками конфедерації є: 1) відсутність загальних для всієї
конфедерації законодавчих органів; 2) відсутність загальних для всієї
конфедерації законодавства, громадянства, судової та фінансової
систем; 3) рішення загальноконфедеративних органів для членів
конфедерації не є обов’язковими; 4) наявність безумовного права
виходу зі складу конфедерації у кожного з її суб’єктів.
Як правило, конфедерація – це досить нестійка, перехідна форма
від співіснування повністю незалежних держав до їх федерації (або ж
вона розпадається). Через етап конфедеративних відносин у своєму
розвитку пройшли США, Нідерланди, Швейцарія, яка і нині офіційно
називається конфедерацією. З 1981 по 1989 рік існувала конфедерація
Сенегамбія, що об'єднувала Сенегал і Гамбію.
Імперії – це складні й великі держави, які об’єднують інші держави
й народи внаслідок завоювань (колонізації), що складаються з
головної держави (метрополії) та колоній і тримаються на державному
примусі з боку метрополії.
Державний режим – це сукупність форм і методів здійснення
державної влади. Поняття «державний режим» не слід повністю
ототожнювати з поняттям «політичний режим», хоча за значенням
вони є близькими. Останнє поняття має більш широке значення і
характеризує не тільки методи діяльності державних органів, але й
можливості та форми діяльності всіх елементів політичної системи –
політичних партій, рухів, інших об'єднань громадян.
Загальними показниками будь-якого політичного (державного)
режиму є: 1) ступінь захищеності і забезпеченості гарантіями прав і
свобод громадян та ступінь врахування інтересів різних соціальних
груп, у т. ч. меншин; 2) способи легітимації державної влади;
3) співвідношення правових і неправових способів здійснення владних
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функцій; 4) методи, інтенсивність і правова обґрунтованість
використання силових структур; 5) механізм ідеологічного тиску.
Розрізняють демократичний і антидемократичний державні
режими.
Демократичний державний режим – це стан політичного життя, за
якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав
людини, із забезпеченням можливостей вільного виявлення і
врахування інтересів усіх груп населення через демократичні
інститути (вибори, референдуми тощо) та діяльність різноманітних
громадських об'єднань, які представляють ці інтереси і впливають на
вироблення і здійснення політики держави.
Різновидами демократичного державного режиму є демократичноліберальний, демократично-консервативний, демократично-радикальний.
Основні ознаки демократичного режиму: 1) рівність громадян
перед законом, гарантованість державою їх прав та свобод;
2) плюралізм у політичній, економічній, ідеологічній та духовній
сферах; 3) легітимне проведення виборів вищих і місцевих
представницьких органів; 4) реальне здійснення поділу державної
влади;
5)
юридично
визначена
строковість
повноважень
представницьких органів; 6) розвинена система демократичних
інститутів; 7) пріоритет методів переконання перед методами
примусу.
Антидемократичний державний режим характеризується тим, що
при здійсненні державної влади обмежуються або порушуються
основні права людини, значно обмежуються або зовсім усуваються
можливості реального впливу громадян та їх об'єднань на управління
державою, влада зосереджується в руках неконтрольованої народом
групи осіб чи однієї особи.
Різновидами антидемократичних державних режимів є авторитарний,
тоталітарний, вождизм, військово-диктаторський, фашистський,
расистський.
Основні ознаки антидемократичного режиму: 1) формальне
закріплення в конституційних актах мінімуму прав і свобод громадян
за відсутності правових механізмів та інших гарантій їх здійснення;
2) життєдіяльність суспільства і кожного громадянина жорстко
регламентована; 3) державна влада надмірно централізована і не
контролюється населенням; 4) застосування примусових методів
управління; 5) тенденція до застосування неправових засобів
здійснення влади; 6) протиправне використання силових структур.
У більшості сучасних країн твердо встановились ті чи інші
різновиди демократичних державних режимів (країни Північної та
Західної Європи, Північної Америки). І лише в небагатьох країнах,
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переважно Близького Сходу, Африки, зберігаються різні модифікації
антидемократичних державних режимів.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і структура форми держави.
2. Форма державного правління.
3. Форма державного устрою.
4. Політичний (державний) режим.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і структура форми держави.
2. Форма державного правління.
3. Форма державного устрою.
4. Політичний (державний) режим.
Питання для самостійного опрацювання
1. Фактори, що обумовлюють багатоманітність форм держави.
2. Типові і нетипові форми держави: порівняльна характеристика.
3. Стан та перспективи розвитку форми Української держави.
Глосарій: форма держави, форма державного правління, форма
державного устрою, державний режим, монархія, необмежена
монархія, деспотична монархія, абсолютна монархія, обмежена
монархія, дуалістична монархія, парламентарна (конституційна)
монархія, виборна монархія, теократична монархія, республіка,
президентська республіка, парламентська республіка, змішана
(президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська)
республіка, президентська монократична республіка, унітарна (проста)
держава, федерація, конфедерація, імперія, демократичний державний
режим, антидемократичний державний режим.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Яке розуміння змісту категорії «форма держави» є найбільш
обґрунтованим у сучасній юридичній науці?
1.2. Які ознаки, що характеризують державу в її структурному і
функціональному аспектах, становлять зміст поняття «форма держави»?
1.3. У чому полягає зв'язок між типом держави і формою держави?
1.4. Що розуміють у правознавстві під формою державного правління?
1.5. Охарактеризуйте монархічні форми державного правління.
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1.6. Охарактеризуйте республіканські форми державного правління.
1.7. Що розуміють у правознавстві під формою державного устрою?
1.8. Охарактеризуйте унітарні держави.
1.9. Дайте характеристику федеративної форми держави, порівнявши
її з іншими складними формами державного устрою.
1.10. Охарактеризуйте сутність і види державних режимів.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити класифікаційну схему типових і нетипових форм
державного правління.
4.2. Скласти порівняльну таблицю рис демократичних і недемократичних
державних режимів.
5. Розв’язати тести:
5.1. Система способів і засобів організації та здійснення державної
влади:
а) державне правління;
б) державний устрій;
в) форма держави;
г) державний режим.
5.2. Назвіть елементи форми держави:
а) державний режим;
б) політична система;
в) державний устрій;
г) апарат держави.
5.3. Спосіб формування та функціонування вищих органів державної
влади:
а) форма державного правління;
б) державний устрій;
в) форма держави;
г) державний режим.
5.4. Форма правління, при якій вища державна влада
здійснюється повністю або частково однією особою і
передається у спадок:
а) республіка;
б) монархія;
в) демократія;
г) конфедерація.
5.5. Форма державного правління, при якій вища державна влада
здійснюється виборним органом, що обирається населенням на
певний строк:
а) республіка;
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б) монархія;
в) демократія;
г) конфедерація.
5.6. Об’єднання незалежних держав, необхідне для здійснення певних
завдань, досягнення певної мети:
а) монархія;
б) федерація;
в) автономія;
г) конфедерація.
5.7. Яку форму державного правління характеризує така ознака –
президент одночасно є главою держави та очолює виконавчу владу:
а) президентська республіка;
б) парламентська монархія;
в) парламентська республіка;
г) президентсько-парламентська республіка.
5.8. Союзна держава, що складається з територій суб’єктів, які мають
обмежений суверенітет:
а) унітарна держава;
б) федерація;
в) парламентська республіка;
г) конфедерація.
5.9. Державний устрій, при якому складові частини держави не мають
ознак державності (суверенітету):
а) демократична держава;
б) унітарна держава;
в) авторитарна держава;
г) федеративна держава.
5.10. У відповідях під якими номерами названі ознаки авторитарного
режиму:
а) політичний плюралізм;
б) централізація влади;
в) жорсткий контроль над опозицією;
г) забезпечення правового статусу особи.
Джерела і література: 1, 9-15, 32, 66, 84.
***
Тема 5. Демократична держава
Вивчення цієї теми спрямоване на осмислення сутності демократії
та засад сучасної демократичної держави.
Ряд учених зауважують на необхідності розрізняти поняття
«демократія», «самоврядування», «народовладдя», хоча дослівний
переклад терміна «демократія» з грецької мови означає demos – народ
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і кratos – влада, тобто влада народу. Сьогодні в теорії держави і права
демократію і самоврядування вважають формами здійснення
народовладдя.
Ідейною основою народовладдя є концепція народного суверенітету,
яку розробляли Ж.-Ж. Руссо, Е. Сійєс, Т. Пейн, О. Радищев, а в Україні
– С. Подолинський, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський та ін.
Народний суверенітет полягає у верховенстві влади народу (народ
розглядається як першоджерело державної влади і як її носій).
Народовладдя – це влада, що здійснюється народом в його
інтересах. Оскільки основними ознаками держави є народ, влада і
територія, і дві з цих ознак становлять складові народовладдя, можна
вважати, що народовладдя органічно поєднане з державою і повинно
становити її сутність.
Народовладдя є суттю послідовно демократичної держави, а
демократія – його внутрішньою формою на відміну від форм
правління і державного устрою, які характеризують форму держави
ззовні. В цілому, як зазначає М.В. Цвік, демократію можна розглядати
в трьох аспектах: 1) як форму держави; 2) як принципи організації
державної влади; 3) як різновид політичного режиму.
Демократія – це форма такої держави, яка заснована на здійсненні
народовладдя шляхом забезпечення широких прав і свобод громадян і
їх участі у формуванні та функціонуванні апарату політичної влади і
контролю за його діяльністю.
Демократія як державний режим має прояв у сукупності методів
(способів, прийомів) здійснення державної влади.
Демократизм як загальнолюдський принцип організації суспільства
і державної влади знаходять свій вияв у, по-перше, обов’язковій
легітимації державної влади (приведенні її змісту на стадіях
формування і подальшої діяльності до суспільних ідеалів), і, по-друге,
в залученні громадян у різних формах до участі у вирішенні
державних та суспільних справ.
Загальновизнаними ідеалами (стандартами), якими повинен
відповідати державний лад, є ідеали (принципи): 1) справедливості
(рівне виконання усіма громадянами головних суспільно значущих
громадянських обов’язків; рівність громадян перед законом;
неупередженість законів держави на користь або проти будь-яких
громадян чи суспільних груп; справедливість правосуддя тощо);
2) гуманізму (забезпечення свободи і добробуту кожної людини, що
ґрунтується на визнанні людини, її прав і свобод найвищою
соціальною цінністю).
Рівень демократії завжди залежав від соціальної бази, на яку вона
спиралася (рабовласницька демократія міст-держав у Стародавній
Греції, буржуазна демократія, соціальна демократія). Загальною базою
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дійсної демократії є громадянське суспільство, розвиток якого
поступово призводить до сучасної стадії розвитку «західних
демократій».
Суспільство (держава) соціально-демократичного типу, як вважає
П.М. Рабінович, матиме постбуржуазний характер. Держава соціальної
демократії – це організація політичної влади трудящих-власників, що
складають більшість суспільства, яка реально забезпечує максимальне
здійснення і захист основних прав людини, прав нації і народу на
загальнолюдських принципах (засадах) свободи, справедливості і
солідарності.
Найістотнішою проблемою здійснення демократії є дійсність
народовладдя (реальність влади народу), оскільки існуючий у
суспільстві механізм реалізації народовладдя може призводити до
того, що воля народу не завжди відображає його дійсні інтереси.
Недаремно Платон і Аристотель висловлювались у свій час про
«врегульовану демократію», яка протистоїть «охлократії» – «владі
натовпу».
Демократія повинна бути обмежена рамками законності, бо
справжньою свободою є «право робити все, що дозволено законами»
(Ш. Монтеск’є), а справедливим можна вважати державний устрій,
який «заснований на найбільшій людській свободі відповідно до
законів, завдяки яким свобода кожного поєднується зі свободою усіх
інших» (І. Кант).
Соціальна загальноісторична цінність демократії полягає в тому,
що вона: 1) є втіленням багатовікової мрії людства про забезпечення в
суспільстві для кожної людини свободи і рівності; 2) є надійним
способом волевиявлення народу, врахування громадської думки,
підвищення громадської активності; 3) здатна сприяти найбільш
ефективному перетворенню в життя державної волі, прийняттю
оптимальних рішень, досягненню політичних компромісів тощо.
Проявами (формами) демократії в теорії держави і права
вважаються:
1) реалізація і гарантування демократичних прав людини і
громадянина;
2) реалізація у діяльності державоного апарату принципу демократизму,
що втілюється в системі підлеглих йому принципів (гласності,
політичної багатоманітності, виборності, децентралізації влади та
ін.);
3) участь громадян у вирішенні державних справ у формі прямого та
непрямого народовладдя.
Види демократії:
1) за сферою суспільного життя – економічна, політична, духовна;
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2) за характером соціальних спільностей (утворень), в яких вона
функціонує – демократія у сфері державного життя, демократія у
сфері громадського життя;
3) за формами здійснення (способом участі народу в реалізації влади) –
а) безпосередня (пряма) – здійснюється через безпосереднє
виявлення волі всього народу або певної соціальної групи
(референдум; вибори; обговорення проектів нормативних актів та
інших питань життя суспільства і держави; загальні збори громадян;
мітинги і демонстрації, народні ініціативи та ін.);
б) непряма (представницька, виборна) – здійснюється через
обраних народом представників (передусім депутатів парламентів).
Демократичні вибори є основним способом легітимації державної
влади (народ делегує владу державі). Існують органи: а) первинного
представництва (Верховна Рада України, Президент України, місцеві
ради та їх голови); б) вторинного представництва (КМУ, Верховний і
Конституційний Суди, Генеральний прокурор та ін.).
Питання про недоліки та переваги представницької демократії
дебатується ще з часів Ш. Монтеск’є та Ж.-Ж. Руссо (останній був
прихильником прийняття законів безпосередньо на народних зборах).
Більшість державознавців у цілому віддають перевагу представницькій
демократії.
Переваги представницької демократії:
1) вирішення питань безпосередньо населенням можливе лише в
дрібних державних утвореннях і не пристосоване для великих
держав;
2) значна кількість питань для їх вирішення потребують ретельного
попереднього дослідження і наявності спеціальних знань,
одержання необхідних обґрунтувань і консультацій, проведення
експертиз, прийняття поправок, узгодження різних поглядів,
урахування позиції меншості;
3) представницька демократія створює можливість досягнення
політичних компромісів і прийняття на цій основі зваженого,
раціонального рішення.
На практиці найефективнішим є поєднання обох форм демократії
(наприклад, проведення народного голосування на референдумі
неможливе без ініціювання його проведення, прийняття рішення про
його проведення, формулювання питань, утворення комісій з його
проведення та здійснення інших заходів саме представницькими
органами).
Демократія здійснюється через численні інститути, з яких
складається система демократії. Інститут демократії – це юридично
оформлений самостійний структурний або функціональний елемент
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організації державної влади, за допомогою якого вирішується певні
завдання політичного життя.
Види інститутів демократії:
1) за превалюючим елементом – структурні (сесії представницьких
органів, їх постійні комітети, депутатські фракції); функціональні
(депутатський запит, законодавча ініціатива, вибори, громадська
думка та ін.); структурно-функціональні (національна автономія);
2) за сферою прояву – економічні (декларування доходів), політичні
(президентське вето), соціальні (оплачувані відпустки);
3) за формами діяльності держави – у сфері прийняття державних
рішень (законодавча ініціатива); забезпечення охорони прав і
свобод громадян і виконання ними обов’язків (Уповноважений
Верховної Ради України з прав людини); у сфері здійснення
правосуддя і контролю законністю (адвокатура, звернення до
конституційного Суду);
4) за юридичним значенням (характером) – імперативні (свобода
преси, вільне голосування на виборах) та консультативні
(всенародне обговорення).
Суб’єкти демократії – це учасники суспільних відносин, що
виникають під час здійснення всіх форм демократії – людина
(громадянин), державні органи, політичні партії, громадські
організації, трудові колективи, групи громадян тощо.
Принцип демократії – це безумовна вимога, яка випливає з самої
суті демократії і висувається до всіх суб’єктів та інститутів демократії.
Фундаментальні принципи демократії:
1) принцип гласності (відкритість державного і громадського життя,
всіх джерел інформації, можливості її вільного пошуку, отримання
і поширення, заборона цензури);
2) принцип багатоманітності (економічного, політичного та ідеологічного
плюралізму), тобто в економічній сфері – це існування різних форм
власності та їх рівноправність; у політичній сфері – це
багатоманітність і вільна конкуренція політичних сил, рівне
ставлення держави до всіх центрів політичного життя; в
ідеологічній сфері – це відсутність загальнообов’язкової ідеології,
свобода думок і вільного їх висловлювання (що не виключає
можливості існування державницької ідеології);
3) однакове ставлення держави до проявів волі як більшості, так і
меншості (заборона дискримінації, врахування інтересів етнічних,
релігійних, політичних меншин);
4) залучення населення до участі в роботі державних органів (в
рамках як представницької, так і безпосередньої форм здійснення
народовладдя);
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5) принцип побудови влади на засадах її поділу на гілки (законодавчу,
виконавчу та судову), який унеможливлює узурпацію влади
якимось органом чи особою (система стримувань і противаг між
різними гілками влади);
6) рівність прав і обов’язків людини та їх гарантованість (рівність всіх
перед законом; права органічно доповнюються обов’язками, при
цьому обов’язки щодо прав виступають як гарантії їх реалізації і
захисту; забезпечення поєднання свободи однієї людини зі свободою
всіх і кожного).
Інші принципи демократії: пріоритет прав людини; підзвітність і
підконтрольність посадових осіб представницьким органам і народу;
співробітництво та узгодження інтересів різних політичних сил;
поєднання представницьких і прямих форм народовладдя;
взаємоконтроль органів, що належать до різних гілок влади тощо.
Функції демократії – це головні напрями впливу демократії на
суспільні відносини.
Демократія спрямована і безпосередньо сприяє здійсненню
головних загальнодержавних функцій (економічної, політичної,
соціальної). Водночас демократії притаманні і власні функції:
1) установча (утворення народом органів свого первинного
представництва безпосередньо шляхом всезагальних виборів);
2) функція оптимізації державних рішень (вивчення і врахування
громадської думки, позицій усіх політичних течій, обговорення
питань із залученням експертів-науковців);
3) функція сприяння виконанню рішень (мобілізація через засоби
інформації громадської думки);
4) контрольна функція демократії щодо роботи різних ланок
державного апарату і посадових осіб (депутатські запити;
парламентські комітети та спеціальні слідчі комісії; Уповноважений
ВРУ з прав людини; Конституційний Суд України);
5) сприяння розвитку особи через використання людиною своїх
демократичних прав (підвищення її політичної і соціальної
активності, зростання рівня політичної і правової культури).
Як уже зазначалося, у теоретичній площині доцільно розрізняти
демократію і самоврядування.
Самоврядування – це різновид соціального управління, в основу
якого покладене спільне вирішення учасниками суспільних відносин
суспільних справ, що поєднується зі спільною діяльністю у виконанні
прийнятих рішень.
Важливим його різновидом є місцеве (територіальне) самоврядування
– гарантоване державою право та реальна здатність територіальної
громади (мешканців села, декількох сіл, селища, міста) самостійно
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вирішувати питання місцевого значення в межах, визначених законом
(є проявом децентралізації державного управління).
Відмінність самоврядування від демократії [М.В. Цвік]:
1) самоврядування з’явилося задовго до виникнення демократії (при
первіснообщинному ладі);
2) для самоврядування характерне поєднання суб’єкта та об’єкта
управління, що не є характерним для демократії;
3) самоврядування є суспільним, а демократія – державним явищем (у
галузі державного управління самоврядні органи можуть вирішувати
лише питання, які делегуються їм державою);
4) на відміну від єдиної державної системи демократії самоврядування
поділяється на декілька систем (організації професійні, партійні,
виробничі, за місцем проживання, об’єднання за інтересами), і не
завжди має політичний характер.
Держава не повинна втручатися в діяльність органів самоврядування,
але механізми локального самоврядування при вирішення питань
державного значення (наприклад, під час виборчої кампанії) можуть
використовуватись для здійснення демократії.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття і соціальна цінність демократії. Переваги і недоліки
демократії.
2. Форми та інститути демократії.
3. Принципи демократії.
4. Функції демократії.
5. Демократія і самоврядування.
6. Демократія в умовах України.
Глосарій: народовладдя, демократія, держава соціальної демократії,
безпосередня (пряма) демократія, непряма (представницька, виборна)
демократія, інститути демократії, суб’єкти демократії, принципи
демократії, функції демократії, самоврядування, місцеве (територіальне)
самоврядування.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Чи можна вважати тотожними за змістом поняття «демократія»,
«самоврядування», «народовладдя»?
1.2. Охарактеризуйте сутність демократії та наведіть перелік її проявів
у житті сучасного суспільства.
1.3. Які існують види демократії?
1.4. На які недоліки та переваги представницької демократії вказують
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учені?
1.5. Дайте визначення поняття «інститут демократії».
1.6. Назвіть найважливіші види інститутів демократії.
1.7. Кого називають суб’єктами демократії?
1.8. Дайте визначення поняття «принцип демократії».
1.9. Охарактеризуйте фундаментальні принципи демократії.
1.10. У чому полягають функції демократії?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для самостійного опрацювання.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити хронологічну схему «Історичні форми демократії».
4.2. Скласти порівняльну таблицю «Недоліки і переваги прямої та
представницької демократії».
5. Розв’язати тести:
5.1. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного
державного режиму:
а) виборність вищих органів влади;
б) контроль над засобами масової інформації;
в) гарантованість правового статусу особи;
г) політичне багатоманіття.
5.2. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного
державного режиму:
а) правовий характер діяльності органів держави;
б) змагальний характер формування вищих органів влади;
в) наявність ефективних механізмів у політичних партій щодо
виявлення соціальних інтересів;
г) відсутність політичного плюралізму.
5.3. Який з видів політичного режиму передбачає обмеження обсягу
прав та свобод, недемократичні вибори, нерівні умов для правлячої та
опозиційних партій:
а) демократичний;
б) авторитарний;
в) монархічний;
г) деспотичний.
5.4. Організація політичної влади більшості населення, яка забезпечує
цілісність, функціонування та розвиток суспільства шляхом
координації інтересів різних соціальних груп через демократичні
інститути та управління загальносуспільними справами:
а) форма правління;
б) демократична держава;
в) авторитарна держава;
г) політичний режим.
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5.5. Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки демократичної
держави:
а) спрямованість діяльності на розв’язання загальносоціальних справ;
б) широке застосування засобів примусу;
в) вираз волі більшості населення через демократичні інститути;
г) тотальне державне регулювання економіки.
5.6. Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки демократичної
держави:
а) розвинене приватне право;
б) ідеологічний плюралізм;
в) широке застосування засобів примусу;
г) тотальне державне регулювання економіки.
5.7. Позначте відповіді, у яких правильно названі ознаки демократичної
держави:
а) децентралізація влади;
б) широке застосування засобів примусу;
в) передача владних повноважень органам самоврядування;
г) тотальне державне регулювання економіки.
5.8. Позначте відповіді, у яких правильно названі внутрішні функції
демократичних держав:
а) централізоване управління економікою;
б) пріоритетне забезпечення державних форм власності;
в) створення демократичних інститутів;
г) захист всіх форм власності.
5.9. Позначте відповіді, у яких правильно названі зовнішні функції
демократичних держав:
а) участь у розв’язанні глобальних економічних проблем;
б) допомога населенню інших країн;
в) відсутність договірних зв’язків з іншими державами;
г) мілітаризація.
5.10. Безумовна вимога, яка випливає з самої суті демократії і
висувається до всіх суб’єктів та інститутів демократії:
а) функція демократії;
б) інститут демократії;
в) принцип демократії;
г) метод демократії.
Джерела і література: 1, 5, 6, 9-15, 17, 24, 26, 61, 78, 79, 83.
***
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Тема 6. Механізм держави і державний апарат
Держава реалізує свої функції через державний механізм, вивчення
якого дозволяє поглибити теоретичні уявлення щодо структурнофункціональних характеристик цього суспільного інституту.
Механізм держави – це сукупність всіх державних організацій
(державних органів, установ, підприємств та інших державних
інституцій), які практично реалізують функції та здійснюють завдання
держави.
Загальні риси державних організацій:
1) на відміну від самоврядних організацій вони є державними
інститутами;
2) за їх посередництвом практично виконуються завдання і функції
держави;
3) вони утворюються за рішенням держави (уповноважених
державних органів);
4) вони утримуються за рахунок бюджетних коштів;
5) їх працівники як державні службовці мають особливий статус,
особливі гарантії соціального захисту.
Різновидами державних організацій (складовими державного
механізму) є:
 органи держави – державні організації, що наділені владними
повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в
суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави (у своїй
сукупності вони становлять державний апарат);
 державні (у т.ч. казенні) підприємства – організації, які під
керівництвом державних органів практично здійснюють функції
держави у сфері виробничої діяльності, безпосередньо пов'язаної із
створенням матеріальних цінностей;
 державні установи – організації, які під керівництвом державних
органів практично здійснюють функції держави у сфері діяльності,
пов'язаної зі створенням нематеріальних цінностей (невиробнича
діяльність в освітянській, культурно-виховній, науковій галузях, у
сфері охорони здоров’я і соціального захисту громадян, а також
спеціальна діяльність, наприклад, утримання засуджених тощо).
Специфічною державною інституцією виступають збройні сили,
що мають як спільні з державними органами ознаки, так і певні
особливі риси, які не дозволяють вважати їх власне органами
державної влади.
Державні підприємства і установи як складові частини системи
державних організацій являють собою організовані державою трудові
колективи робітників і службовців на чолі з призначеним і діючим на
основі єдиноначальності відповідальним керівником. Слід мати на
увазі, що державні підприємства і установи не є носіями державної
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влади. Адміністрація підприємств і установ здійснює управлінські
функції виключно в сфері своєї діяльності, у рамках даного
підприємства чи установи. Разом з тим, державні підприємства і
установи не можна й протиставляти органам держави, тому що
державний апарат в процесі здійснення державного управління
забезпечує практичну реалізацію функцій держави саме завдяки
діяльності підприємств і установ, якими він керує.
Роль механізму держави в забезпеченні життєдіяльності
суспільства, чисельність зайнятих у ньому працівників залежать від
змісту й обсягу функцій, які суспільство покладає на державу. Якщо
класичною ліберальною концепцією держави – «нічного сторожа»,
поширеною в часи становлення у світі вільного ринку, передбачалось
максимальне обмеження втручання держави в суспільне життя
(діяльність держави зводилась до охорони приватної власності і
забезпечення безпеки), то механізм держави за таких умов був
практично тотожними державному апарату як сукупності державних
органів. В умовах соціально орієнтованої держави, сфера втручання
якої в суспільне життя є досить широкою, проведення відмінностей
між поняттям механізму держави як більш широким і поняттям
апарату держави як вужчим за обсягом набуває реальних підстав. З
іншого боку, розширення можливостей впливу держави на суспільні
відносини в сучасних умовах не повинно призводити до відновлення
тоталітарних зазіхань державної влади, нехтування прерогативами
самоорганізованого й самоврядного в своїй основі громадянського
суспільства.
Таким чином, апарат держави – це система всіх державних
органів, уповноважених здійснювати державну владу та управління,
які спираються у своїй діяльності на можливість застосування
примусу.
Ознаки державного апарату:
1) є безпосереднім носієм державної влади, яку він уповноважений
практично здійснювати і представляти у відносинах з населенням;
2) є системним утворенням, формується і функціонує на основі
єдиних принципів організації і діяльності;
3) є складною системою органів, що передбачає поділ на відокремлені
ланки та підрозділи як за функціональною ознакою (гілки влади),
так і за ієрархією (вищі та нижчі органи);
4) у державному апараті зайняті на постійній основі професійно
підготовлені для здійснення управлінських функцій державні
службовці;
5) функціонування державного апарату здійснюється в межах і в
порядку, які встановлені законодавством (тобто у певних правових
формах);
71

6) державний апарат спирається у своїй діяльності на певні
матеріальні, фінансові та інші ресурси, отримані із державних
коштів;
7) функціонування державного апарату спирається на можливість
застосування примусу;
8) первинним елементом державного апарату є окремий державний
орган.
Орган держави – це структурно виокремлений, внутрішньо
організований колектив державних службовців (або один державний
службовець), який має встановлену законодавством компетенцію і
наділений повноваженнями та необхідними матеріальними засобами
для виконання певних владно-управлінських функцій і завдань
держави.
Наявність владних повноважень означає, що орган держави
здатний встановлювати обов'язкові правила поведінки (юридичні
норми) та видавати індивідуальні акти і домагатись за допомогою
встановлених законами засобів їх здійснення.
Органи держави мають такі ознаки:
1) покликані виконувати передбачені законом функції і мають
відповідні владні повноваження та компетенцію;
2) взаємопов'язані відношеннями субординації з іншими державними
органами і створюють цілісну систему (займають у ній певне місце
і виконують в ній певну роль);
3) формуються державою чи населенням (виборцями) і здійснюють
свої функції від імені держави;
4) мають юридично закріплену організаційну структуру;
5) мають територіальний масштаб діяльності.
Державно-владний характер (природа) є найбільш важливою
ознакою державного органу. Практичне відображення державновладні повноваження знаходять: 1) у виданні державними органами
від імені держави юридично обов'язкових нормативних та
індивідуальних актів; 2) у здійсненні державними органами нагляду за
точним і неухильним виконанням вимог, передбачених цими актами;
3) у забезпеченні і захисті цих вимог від порушень шляхом
застосування засобів виховання, переконання, стимулювання, а в
необхідних випадках – державного примусу.
До складу кожного державного органу входять: 1) особи, які
здійснюють керівництво у відповідності до покладених на них
обов’язків і наданих їм повноважень; 2) спеціалісти й інші особи, що
забезпечують технічні умови для здійснення керівних управлінських
функцій.
Органи держави поділяються на такі види:
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 за місцем у системі державного апарату (соціальною природою) –
первинні (створюються шляхом прямого волевиявлення всього або
певної частини населення) і похідні (створюються первинними,
походять від них і їм підзвітні);
 за характером і змістом діяльності – органи законодавчої влади;
органи виконавчої влади; органи судової влади; контрольнонаглядові органи; глава держави;
 за способами створення – виборні; призначувані; ті, що
успадковуються;
 за часом функціонування – постійні і тимчасові;
 за територією, на яку поширюються їх повноваження – загальні
(центральні); місцеві (локальні);
 за складом – одноособові і колегіальні.
Принципи організації та діяльності державного апарату:
1) розподілу влади (поділ державної влади на законодавчу, виконавчу
і судову та функціонування механізму взаємних стримувань і
противаг між гілками влади);
2) демократизму (залучення громадян до активної участі у
формуванні та організації діяльності державних органів);
3) законності (неухильне дотримання приписів законів у діяльності
державного апарату);
4) професіоналізму і компетентності (забезпечення добору і
розстановки
у
державному
апараті
високопрофесійних,
найкваліфікованіших кадрів);
5) пріоритету прав і свобод людини (обов’язок державних органів
визнавати, реалізовувати й охороняти права і свободи громадян);
6) ненасильства (перевага методів переконання і заохочення над
методом примусу);
7) гласності (відкритість діяльності державних органів).
Основоположним принципом організації і діяльності державного
апарату є принцип поділу влади. Поділ влади втілюється юридично у
двох конструкціях: 1) поділі повноважень між трьома основними
ланками державного апарату (органами законодавчої, виконавчої і
судової влади); 2) функціонуванні механізму взаємних стримувань і
противаг між гілками влади.
Теорія поділу влад має складну історію свого становлення і
розвитку. Традиційно її пов'язують з ім'ям Ш. Монтеск'є (1689-1755),
котрий виробив схему, згідно з якою влада в державі повинна бути
поділена між законодавчими, виконавчими та судовими органами.
При цьому кожна з влад по відношенню до інших самостійна і
незалежна, що виключає можливість узурпації всієї влади в державі
якоюсь особою чи окремим органом держави. Пізніше Ж.-Ж. Руссо з
позицій теорії народного суверенітету запропонував розглядати ці три
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влади як особливі прояви єдиної найвищої влади всього народу.
Вперше конституційне закріплення теорія поділу влад одержала у
Конституції США 1787 р.
Поділ державної влади не може бути зведеним до звичайної
спеціалізації державних службовців на виконанні окремих
управлінських функцій з метою підвищення ефективності
функціонування державного апарату. Поділ влади має глибокий
демократичний зміст, оскільки в кінцевому вимірі він спрямований на
забезпечення політичної свободи людини і громадянина.
Законодавча влада – це відокремлена в умовах поділу влад гілка
влади, яка має виняткові повноваження на прийняття законів.
Органами законодавчої влади є парламенти (Верховна Рада України –
в Україні, Федеральні Збори – в Росії, Парламент – у Великобританії,
Конгрес – у США). Парламенти можуть бути однопалатними або
двопалатними (як правило, у федеративних державах).
Основною функцією парламенту є законодавча, а додатковими:
1) установча (парламент формує або бере участь у формуванні уряду,
обирає або затверджує на посадах керівників уряду та інших вищих
державних органів); 2) контрольна (контроль за діяльністю підзвітних
йому державних органів).
На відміну від інших гілок влади, щодо яких існує пряма
конституційна заборона створення осередків політичних партій, у
парламентах передбачається створення фракцій політичних партій,
парламентської більшості та меншості тощо.
Представницький характер законодавчої влади дає підстави вважати її
«першою серед рівних» (вона є безпосереднім виразником народного
суверенітету).
Виконавча влада – це відокремлена в умовах поділу влад гілка
влади, яка має прерогативу виконувати прийняті парламентом закони
та інші рішення. Основною функцією виконавчої влади є виконання
законів, а додатковою – підзаконне регулювання суспільних відносин.
Виконавча влада здійснюється урядом (Кабінет Міністрів – в Україні,
Уряд – у Росії, Рада Міністрів – в Італії, Адміністрація Президента – в
США).
На відміну від законодавчої влади, наближеної до інститутів
громадянського суспільства, виконавча влада заснована на
ієрархічних засадах (адміністративній підлеглості та відповідальності,
професіоналізмі), що породжує можливості бюрократичних
деформацій. Тому важливою є її підзвітність перед представницькими
органами, здійснення за її діяльністю парламентського, судового і
громадського контролю.
Судова влада – це відокремлена в умовах поділу влад гілка влади, що
має виняткові повноваження на здійснення правосуддя. Характерними
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ознаками судової влади є: 1) виключність (ніхто, крім судових органів, не
має права здійснювати правосуддя); 2) самостійність (незалежність суддів
при здійсненні правосуддя від будь-яких органів та осіб). Найважливіша
особливість здійснення діяльності судових органів полягає в суворому
додержанні визначеної процесуальним законодавством процедури, яка
гарантує законність і обґрунтованість судового рішення.
В системі державно-правових інститутів правової держави судова
влада посідає особливе місце, є найбільш наближеною до права гілкою
влади (суд, зокрема, розглядає позови щодо відповідальності органів
державної влади перед людиною з приводу порушення чи обмеження її
прав і свобод).
У системі соціального управління поряд з органами державної
влади, які на основі централізації вирішують питання
загальнодержавного значення, функціонує система місцевого
самоврядування. Відносна автономія органів місцевого самоврядування
покликана забезпечити узгодження загальнодержавних та місцевих
інтересів, унеможливити надмірну централізацію у вирішенні питань
місцевого значення. Органи місцевого самоврядування обираються
безпосередньо жителями певної територіальної громади, мають
визначену законом компетенцію і спираються на власну фінансовоекономічну базу.
Історичний прообраз сучасного місцевого самоврядування –
Магдебурзьке право середньовічних європейських міст (у т. ч. Київ,
Львів, Луцьк та ін.).
Можливі варіанти реалізації влади на місцях:
 органи місцевого самоврядування здійснюють переважну більшість
функцій місцевої влади (Англія, США та деякі інші країни англоамериканської правової системи);
 місцеві органи державної влади співіснують з органами місцевого
самоврядування на основі розподілу компетенції (Франція та інші
країни, які історично склалися як централізовані);
 максимальна концентрація державної влади в центрі при певній
безправності регіонів і територіальних одиниць і, відповідно,
відсутність або фіктивність механізмів місцевого самоврядування
(антидемократичні режими).
В Україні місцеві державні адміністрації взаємодіють з
представницькими органами місцевого самоврядування (сільські,
селищні, міські ради, районні та обласні ради, що представляють
спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, сільські,
селищні міські голови). Місцеве самоврядування є відносно
самостійним інститутом представницької влади, який безпосередньо
не входить до системи державних органів.
Державно-владні функції у суспільстві безпосередньо реалізують
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державні службовці. Державна служба – це професійна діяльність
осіб, які обіймають посади в державних органах, установах і
підприємствах щодо практичного виконання їх завдань і функцій,
отримують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Основні види державної служби:
 цивільна (служба в державних органах; служба в інших державних
організаціях – установах і підприємствах);
 мілітаризована (військова, воєнізована).
Розрізняють декілька видів державної служби в державних
органах:
 політична державна служба (діяльність осіб, які обіймають високі
посади в представницьких державних органах);
 адміністративна служба (діяльність апарату державного органу
щодо забезпечення функціонування цього органу).
Державні службовці – це особи, які обіймають посади в державних
органах та організаціях щодо практичного виконання їх функцій і
завдань та отримають заробітну плату за рахунок коштів державного
бюджету.
Посада – це визначена структурою і штатним розкладом первинна
структурна одиниця державного органу чи організації, щодо якої
законодавством встановлюються певний обсяг повноважень, прав і
обов'язків.
Види державних службовців:
 залежно від характеру праці – керівники, фахівці, технічні
працівники (обслуговуючий персонал);
 за характером та обсягом імперативності повноважень – посадові
особи (мають публічно-правовий статус) і непосадові особи (не
мають публічно-правового статусу).
Проходження та просування по службі державних службовців
здійснюється відповідно до категорій, присвоєних їм рангів, класних
чинів, звань тощо.
Посадова особа державного апарату – це державний службовець,
який уповноважений на виконання управлінської функції, наділений
публічно-правовим статусом, здійснює державно-владні повноваження,
видає передбачені законодавством обов'язкові для інших осіб правові
акти, може бути притягнутим до підвищеної юридичної відповідальності.
Компетенція – це окреслений законодавством певний обсяг
повноважень, обов’язків та прав державного органу чи посадової
особи. Державні органи та посадові особи не можуть ухилятися від
реалізації своєї компетенції, але водночас не мають права виходити за
її межі.
Державно-владне повноваження за своєю юридичною природою є
своєрідним «правообов’язком» («владним» правом, спрямованим на
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виконання покладеного за посадою обов’язку). Воно повинно бути
завжди конкретним за змістом і законодавчо обмеженим за обсягом.
Лекційне заняття
План
1. Механізм держави і його структура.
2. Державний апарат, принципи його організації та діяльності.
3. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та
судової влади.
4. Організація здійснення влади на місцях.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Механізм держави і його структура.
2. Державний апарат, принципи його організації та діяльності.
3. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та
судової влади.
4. Організація здійснення влади на місцях
Питання для самостійного опрацювання
1. Державна служба: загальна характеристика.
2. Механізм Української держави: загальна характеристика.
Глосарій: механізм держави, державні органи, державні підприємства,
державні установи, апарат держави, орган держави, первинні державні
органи, похідні державні органи, принцип розподілу влади, принцип
демократизму, принцип професіоналізму і компетентності, принцип
пріоритету прав і свобод людини, принцип ненасильства, законодавча
влада, виконавча влада, судова влада, державна служба, державні
службовці, посада, посадова особа державного апарату, компетенція.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що розуміють у юридичній науці під механізмом держави?
1.2. Які загальні риси мають всі державні організації?
1.3. Охарактеризуйте різновиди державних організацій і взаємозв’язки
між ними.
1.4. Від чого залежить роль механізму держави в забезпеченні
життєдіяльності суспільства?
1.5. Дайте визначення поняття «апарат держави». Як апарат держави
співвідноситься з механізмом держави?
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1.6. Що розуміють під органом держави? Наведіть перелік ознак
державних органів.
1.7. Назвіть види органів держави.
1.8. Охарактеризуйте принципи організації та діяльності державного
апарату.
1.9. Наведіть перелік функцій законодавчої, виконавчої та судової
гілок влади.
1.10. Що розуміють під державною службою?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Види державної служби».
4.2. Розробити структурно-логічну схему «Апарат Української держави
за Конституцією України».
5. Розв’язати тести:
5.1. Система державних органів, установ і підприємств, які здійснюють
завдання та функції держави:
а) апарат держави;
б) механізм держави;
в) орган держави;
г) гілка державної влади.
5.2. Назвіть елементи механізму держави:
а) політична партія;
б) орган держави;
в) державна установа;
г) громадська організація.
5.3. Система органів держави, що здійснюють її завдання та функції:
а) політична партія;
б) орган держави;
в) апарат держави;
г) профспілкова організація.
5.4. Назвіть елементи апарату держави:
а) державна установа;
б) орган держави;
в) політична партія;
г) релігійна організація.
5.5. Структурно-організований колектив державних службовців та
інших працівників, які наділені відповідними повноваженнями та
необхідними засобами для виконання завдань та реалізації функцій
держави:
а) політична партія;
б) орган держави;
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в) механізм держави;
г) апарат держави.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки
органу держави:
а) є громадською організацією;
б) складається із державних службовців;
в) наділений державно-владними повноваженнями;
г) завжди обирається народом.
5.7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів
держави за місцем у системі державного апарату:
а) постійні;
б) вторинні;
в) колегіальні;
г) первинні.
5.8. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів
держави за змістом (напрямом) діяльності:
а) виборні органи;
б) органи законодавчої влади;
в) колегіальні органи;
г) органи виконавчої влади.
5.9. У відповідях під якими номерами правильно вказані види органів
держави за територіальним критерієм:
а) постійні;
б) центральні;
в) колегіальні;
г) місцеві.
5.10. У відповідях під якими номерами правильно названі органи
держави за часом здійснення повноважень:
а) загальні;
б) постійні;
в) колегіальні;
г) тимчасові.
Джерела і література: 1, 7, 8, 9-15, 18, 31, 56, 61, 84, 86.
***
Тема 7. Громадянське суспільство, політична система і держава
Вчення про громадянське суспільство є невід’ємною складовою
сучасної теорії держави і права, що тісно пов’язана з вченнями про
правову державу, демократію, права людини тощо.
Громадянське суспільство формується історично. До XVIII ст.
панувало уявлення, згідно з яким поняття «держава» і поняття
«суспільство» ототожнювалися, громадські і політичні засади
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суспільного устрою не розрізнялися. Вперше на чіткі відмінності між
громадянським суспільством (як відносно відокремленим від
суспільства явищем) і державою вказав Г. Гегель.
Поступальний розвиток соціальних форм життєдіяльності приводить
до диференціації цих форм: держава поступово передає, а інститути
громадянського суспільства перебирають на себе повноваження щодо
контролю над певними галузями соціальної життєдіяльності.
Ідеологічним обґрунтуванням цього процесу стають:
 концепція індивідуалізму (людина розглядається як найвища
соціальна цінність – першооснова суспільного та політичного
устрою);
 принцип непорушності права приватної власності;
 ліберальне розуміння свободи, що не зводить її до взаємовідносин
між людиною та державою (політичні свобода розглядається лише
як засіб для реалізації особистої свободи);
 ідея місцевого самоврядування.
На цих засадах стає можливим концептуально відокремити
державу від суспільства, розглядати її як політичний інститут, який
виконує певні службові функції щодо суспільства і повинен бути
підконтрольним суспільству.
З іншого боку, громадянське суспільство як таке, що ґрунтується
на приватній власності та індивідуальних інтересах, повинно бути
зінтегрованим у загальнонаціональну цілісність на засадах сукупного
публічного інтересу саме державністю. Така інтеграція досягається не
стільки прямим втручанням державної влади в суспільні відносини,
скільки правовим регулюванням за допомогою норм публічного
права, які спрямовуються на забезпечення загального інтересу.
Отже, громадянське суспільство та держава (в її інституціональному
розумінні) являють собою дві невід’ємні складові частини одного
явища – сучасного суспільства. Сьогодні інституції громадянського
суспільства і державно-владні інститути розглядаються як такі, що
спрямовані на забезпечення прав і свобод людини, одні з яких можуть
реалізуватися у формі громадського спілкування, а здійснення інших
вимагає втручання держави (є види відносин, які можуть
функціонувати лише на публічно-владних засадах). Тому проблематику
громадянського суспільства можна звести до визначення певної межі
одержавлення життєдіяльності суспільства, яка б задовольняла і
суспільство, і державу.
Поняття громадянського суспільства найбільш адекватно
співвідноситься з поняттям правової держави: реалізація засад
правової держави не може не спиратися на відносно автономні
механізми саморегуляції громадянського суспільства, й з іншого боку
– органічним доповненням функціонування громадянського
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суспільства виступають сформовані на формально-правових засадах
інституції держави (тобто обидва поняття відбивають невід’ємні
сторони життєдіяльності сучасної демократичної державності).
Умови формування громадянського суспільства в Україні є
особливими: 1) проблематика громадянського суспільства вже не є
актуальною для країн розвиненої демократії, які виходять за його межі
в напрямку соціальної державності; 2) творення національної
державності передбачає зміцнення державницьких засад в організації
суспільної життєдіяльності; 3) радикальна зміна пріоритетів розвитку
суспільства передбачає перехідний період протиборства різновекторних
тенденцій суспільного розвитку.
У визначеннях поняття «громадське суспільство» на перший план
можуть виступати такі його сутнісні риси, як «сукупність індивідів»,
«неодержавлені суспільні відносини», «реалізація прав та свобод
людини», «сукупність громадських інститутів» тощо.
Громадянське суспільство – це:
 спільність вільних і рівноправних індивідів, кожному з яких
держава забезпечує юридичні можливості бути власником, а також
брати активну участь у політичному житті [П.М. Рабінович];
 сукупність громадських інститутів, які сформовані на добровільних
засадах, діють на основі самоврядування в межах закону, за
посередництвом яких індивіди вільно реалізують свої основні
природні права і свободи [О.В. Петришин].
Суттєві ознаки громадянського суспільства:
1) громадянське суспільство, його інститути обумовлені безпосередніми
життєвими потребами та інтересами людей (життя, свобода, безпека
особистості, приватна власність та інші елементарні потреби);
2) громадянське суспільство відображає встановлення елементарного
соціального зв’язку між індивідами (відносини між індивідами є
фундаментом як соціальної, так і державної організації, і
відображають історичний перехід від природного стану людини
(ізольованого існування) до цивілізованих форм соціального
спілкування);
3) громадянське суспільство охоплює відносно відокремлену сукупність
суспільних відносин (сімейних, релігійних, економічних, етнічних,
а також первинних політичних, які на відміну від державновладних відносин є горизонтальними);
4) громадянське суспільство є сукупністю соціальних відносин, у
сфері яких здійснюються основні права людини – на життя,
свободу, безпеку, власність (держава у сфері цих відносин
присутня лише потенційно як гарантія визнання, охорони та
захисту прав людини);
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5) громадянське суспільство опредметнюється у відповідних
громадянських інститутах, серед яких – сім’я, церква, приватні чи
колективні підприємства, комерційні організації, об’єднання за
інтересами, профспілки, органи громадської самодіяльності,
громадські організації, політичні партії, недержавні засоби масової
інформації (утворюються не державою, а самими індивідами, і
тому їх реальне функціонування є показником громадянської
зрілості суспільства, усвідомлення ним своїх власних потреб);
6) інститути громадянського суспільства формуються і функціонують
на засадах самоврядування;
7) відносини громадянського суспільства регулюються правом на
засадах унормування свободи та рівності учасників громадського
спілкування (цивільно-правовий метод; приватне право).
Основні ознаки громадянського суспільства соціальної демократії
[за П.М. Рабіновичем]: 1) людина, її права і свободи є головною
цінністю суспільства; 2) рівноправність і захищеність усіх форм
власності (насамперед, приватної); 3) економічна свобода громадян та
їх об’єднань у виборі форм здійснення підприємницької діяльності;
4) свобода і добровільність праці на основі вільного вибору форм і
видів трудової діяльності; 5) надійна й ефективна система соціального
захисту кожної людини; 6) ідеологічна та політична свобода,
наявність демократичних інститутів і механізмів, які забезпечують
кожному громадянину можливість впливати на формування і
здійснення державної політики.
Відповідно, громадянське суспільство соціальної демократії – це
майбутнє постбуржуазне суспільство, в якому буде ліквідовано
відчуження людини від засобів виробництва і результатів особистої
праці, і також від політичної влади (саме трудящі є власниками і
становлять переважну більшість дорослих громадян держави;
політична і правова системи забезпечують вільне й адекватне
волевиявлення всіх громадян і вирішальне значення такого
волевиявлення в суспільному житті).
Ряд інститутів громадянського суспільства є суб’єктами владнополітичних відносин і належать до структури політичної системи
суспільства.
Влада – це:
 вольові відносини між людьми, у яких ті, хто мають впаду,
визначають програму поведінки підвладних осіб;
 реальна можливість здійснення своєї волі у соціальному житті,
нав'язування її іншим людям з використанням різних засобів і
методів, включаючи примус.
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Політична влада – це публічні, вольові відносини, що виникають
між суб’єктами політичної системи суспільства на основі політичних
норм.
Політична і державна влада – поняття не тотожні. Державна влада
завжди є владою політичною, до того ж такою, що здійснюється
головним суб'єктом політичної системи – державою. Отже, політична
влада – поняття більш широке, ніж державна влада, бо вона
здійснюється більшим колом суб'єктів політичної системи
(політичними партіями, громадськими організаціями і рухами, іншими
недержавними організаціями).
Основні аспекти політичної системи: а) інституціональний
(організації, установи); б) регулятивний (норми і принципи);
в) функціональний (політичні функції, політичний процес та
політичний режим, політична свідомість і культура); д) комунікативний
(зв'язки, що об'єднують зазначені складові політичної системи).
Існує вузьке і широке розуміння політичної системи:
 вузьке розуміння: сукупність державних організацій і громадських
об'єднань, які здійснюють функції щодо реалізації політичної
влади;
 широке розуміння: вся сукупність матеріальних і нематеріальних
компонентів, пов'язаних відносинами з приводу здійснення
політичної влади; система всіх політичних явищ, які існують у
соціально неоднорідному суспільстві.
Політична організація суспільства – це система суб'єктів
політичної системи; система всіх інститутів, організацій, установ,
окремих осіб, а також механізми керівництва й управління, за
допомогою яких здійснюється політична влада.
Елементи політичної організації суспільства (політичної системи у
вузькому значенні): 1) державні утворення (органи держави; державні
організації, які не мають владних повноважень – підприємства,
установи); 2) громадські об'єднання (політичні партії, громадські
організації, органи громадської самодіяльності, громадські рухи);
3) недержавні підприємства і установи.
Існує й інша точка зору [проф. О.В. Петришин], згідно з якою до
складу політичної організації суспільства не слід відносити
неполітичні громадські об’єднання (трудові колективи, профспілки,
церкву тощо). Ці організації з принципових міркувань повинні
перебувати за межами безпосередніх відносин політичної влади.
Віднесення таких організацій до суб’єктів політики свідчить про
недостатню визначеність та структурованість існуючих політичних
інтересів у суспільстві, а також містить теоретичне обґрунтування
можливості одержавлення вказаних інститутів, які за звичайних умов
перебувають на рівні відносин громадянського суспільства.
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Елементи політичної системи суспільства (в широкому значенні):
1) суб'єкти політики (людина, соціальні групи та утворення);
2) політичні інститути (держава як інститут, політичні партії та рухи);
3) політичні відносини, які складаються між структурними
елементами політичної системи; 4) політичні норми, за допомогою
яких регулюються політичні відносини; 5) політична свідомість
(відображає ідеологічне та психологічне ставлення до політики) та
політична культура; 6) політична діяльність як сукупність дій та
вчинків її учасників.
Суб’єкти політики – це класи, нації, соціальні прошарки;
різноманітні об'єднання громадян (політичні партії, громадські
організації, рухи та ін.); кожна окрема людина; держава.
Політичні партії – це добровільні об'єднання людей, що
виражають волю певних соціальних груп, прагнуть здобути або
утримати державну владу та чинити вплив на політику держави
відповідно до своєї програми.
Об’єднання громадян – добровільні формування громадян
(фізичних осіб), утворені ними на основі єдності інтересів для спільної
реалізації своїх прав і свобод, досягнення особистих і громадських
цілей, що діють на засадах самофінансування та самоврядування.
Об’єднання громадян розрізняють: а) за порядком утворення та
формами діяльності – громадські організації, органи громадської
самодіяльності, політичні партії, рухи; б) за критеріями членства – з
формально фіксованим членством, з нефіксованим членством; в) за
внутрішньою структурою – централізовані та нецентралізовані; г) за
соціальною сферою діяльності – політичні, економічні, наукові,
екологічні, творчі, національно-культурні, вікові і т. ін.; д) за
територією діяльності – місцеві, загальнодержавні, міждержавні,
міжнародні; ж) за соціально-правовим статусом – легальні, нелегальні;
е) за соціальною значущістю для існування і розвитку суспільства –
прогресивні, консервативні, реакційні.
Громадська організація – це добровільне об'єднання людей, яке
створене для задоволення та захисту суспільних, колективних чи
особистих потреб його учасників і функціонує на засадах рівності та
самоврядування.
Орган громадської самодіяльності – це добровільне об'єднання
людей, яке створюється при державній або громадській організації для
допомоги у виконанні її завдань (наприклад, батьківський комітет у
школі, товариський суд на підприємстві).
Громадський рух – це добровільне об'єднання людей з метою
досягнення значних соціальних цілей, яке діє через масові заходи, що
організовуються його ініціативною групою (наприклад, рух
антиглобалістів).
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Політичні норми – це основні правила і принципи, що регулюють
політичні відносини між суб’єктами політичної системи. Різновидами
політичних норм є норми права, норми політичних партій і
громадських організацій, політичні звичаї і традиції, політичні
принципи, моральні норми політичного життя.
Політичні норми передбачають політичну відповідальність
суб'єктів політики за їх порушення. Специфіка політичної
відповідальності полягає у тому, що вона настає не тільки за
протиправні дії, але й за політичний недогляд, необачність,
нерішучість і т. ін. Така відповідальність може настати у вигляді
осуду, позбавлення довіри, відклику депутата. Політичними санкціями
є: припинення діяльності, розпуск, відставка, ліквідація громадського
об'єднання та заборона діяльності політичної партії, відмова у
реєстрації, попередження.
Політичні відносини – врегульовані політичними нормами
стосунки між політичними суб'єктами, у процесі яких суб'єкти
набувають і реалізують права і обов'язки. Політичні відносини
включають реалізацію політичних функцій, а також існування
політичного процесу і політичного режиму.
Політичні функції – це основні напрями діяльності суб'єктів
політики. До них належать: а) політичне цілевизначення;
б) владнополітична інтеграція суспільства; в) регулювання соціальнополітичної діяльності; г) забезпечення цілісного впливу управління на
суспільні процеси.
Політичний процес – це сукупна діяльність усіх суб'єктів
політичних відносин, що спрямована на формування, зміну чи
перетворення, а також функціонування політичної системи
суспільства.
Політичний режим – політична обстановка у суспільстві, що
характеризується якісною та кількісною мірою участі народу, націй,
соціальних прошарків і груп, а також громадян у здійсненні
політичної влади.
Політична свідомість – це система ідеологічних і психологічних
елементів політичної системи.
Ідеологічними складовими політичної свідомості є: ідеї, теорії,
концепції, доктрини та інше. Політична ідеологія – систематизований
вираз поглядів соціальних прошарків і груп, окремих громадян, всього
населення країни на політичну організацію суспільства, форму
держави, відносини між різними політичними суб'єктами, їх роль у
житті суспільства, відносини з іншими державами і націями.
Політична психологія – система почуттів, звичок, потреб, емоцій,
настроїв та уявлень людей щодо політичного життя суспільства.
Політична культура передбачає набуття і нагромадження суб'єктами
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політичної системи певних знань і досвіду у політичній сфері
діяльності, сприйняття і засвоєння ними системи політичних
цінностей, вироблення певного зразка поведінки.
Важливим системотворчим чинником у політичній системі є
політична діяльність, яка пов'язує і забезпечує взаємодію усіх
складових політичної системи.
Отже, політична система – це система суб'єктів політики,
політичних норм і відносин, політичної свідомості і культури, що
існують і взаємодіють при здійсненні політичної влади.
Особливе місце в політичній системі суспільства займають держава
і політичні партії.
Політична партія – це:
 добровільне об'єднання людей, яке виражає волю певної соціальної
групи і прагне здобути або утримати державну владу, здійснювати
вплив на формування і політику органів держави, місцевого та
регіонального самоврядування відповідно до своєї програми
розвитку суспільства;
 об’єднання прибічників певної загальнонаціональної програми
суспільного розвитку, яке утворюється для участі у виробленні та
здійсненні державної політики, виборах органів влади,
представництва в їх складі.
Політичні партії на відміну від інших об’єднань громадян
спеціально створюються для участі в політичній діяльності. Вони є
своєрідними посередниками між народом, який реалізує за їх
допомогою повноваження єдиного джерела влади, і державою як
відносно відокремленим інститутом публічної влади. Завдяки
політичним партіям здійснюється прямий і зворотний зв’язок між
суспільством і державою. Під впливом партій відбуваються зрушення
в структурі державного апарату, складі державних органів, змінюється
виборча система, розробляються ідеологічні документи, відбувається
правотворчий процес тощо.
Види політичних партій:
 за соціальною спрямованістю програми і діяльності –
консервативні, ліберальні, демократичні, соціалістичні, національнодемократичні, релігійно-(християнсько-)демократичні, комуністичні,
націоналістичні тощо;
 за соціальною базою – партії, які виражають інтереси певного
класу або його частини, інтереси певної нації, народності, інтереси
прихильників певної релігії чи іншого позакласового і
наднаціонального світогляду, інтереси іншої соціальної групи;
 за методом здійснення своєї програми – революційні, реформаторські;
 за представництвом у вищих органах влади – правлячі, опозиційні.
Функції партій:
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1) представницька – виявлення, відображення й обґрунтування
інтересів певної частини суспільства;
2) програмна – формування, відповідно до цих інтересів, політичної
програми розвитку суспільства;
3) ідеологічна – формування, розвиток і впровадження у суспільну
свідомість своєї ідеології, вплив на громадську думку;
4) владно-конкурентна – участь у змаганні (боротьбі) за державну
владу, за її утримання, а також забезпечення конкуренції
політичних поглядів;
5) владно-практична – реалізація і захист через державну політику
інтересів відповідної частини суспільства;
6) владно-кадрова – підготовка, добір, висування кадрів для
державного апарату.
Особлива роль політичних партій в організації та здійсненні
політичної влади передбачає порівняно з іншими видами об’єднань
громадян певні особливості їх правового статусу та правового
регулювання їх діяльності, зокрема: особливі умови участі в
політичних партіях, членами яких можуть бути лише громадяни
держави; спеціальні правила та процедури легалізації політичних
партій; спеціальні вимоги до статутів та програм партій; гарантії щодо
невтручання в їх діяльність з боку держави; вимоги щодо прозорості
політичних партій для суспільства і держави, їх функціонування на
демократичних засадах; їх фінансову підтримку з боку держави.
Політичні рухи є більш масовими порівняно з партіями, але менш
організованими політичними об’єднаннями громадян, які створюються
для об’єднання зусиль щодо вирішення найгостріших політичних
питань і можуть не мати фіксованого членства, чітко визначеного
статуту та політичної програми (вони мають, як правило, тимчасовий
характер).
Провідне місце у політичній системі суспільства займає держава,
оскільки вона:
1) володіє суверенною владою (її влада є верховною над проявами
інших форм публічної влади всередині країни);
2) є уособленням суверенітету народу, офіційним представником усього
народу, виступає від його імені та за його уповноваженням;
3) виражає та реалізує загальнонаціональну волю, що інтегрується на
основі інтересів громадян, соціальних груп за посередництвом
інститутів громадянського суспільства;
4) має спеціальний професійний управлінський апарат, що забезпечує
виконання державних функцій;
5) встановлює загальнообов’язкові для всього населення країни
правила поведінки, за допомогою яких регулює суспільні
відносини;
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6) володіє монополією на легальне застосування примусу.
Держава є стрижневим суб’єктом політичної системи. За допомогою
таких методів здійснення влади, як примус і переконання, вона
спрямовує діяльність інших суб'єктів політичної системи в обсязі і
мірі, необхідних для виконання загальнонаціональних завдань. Але
держава не повинна претендувати на монополію у вирішенні проблем
політичного життя країни. Проголошення політичної багатоманітності
означає визнання активної ролі політичних партій: загальні напрями
суспільного розвитку формуються у площині інтересів громадянського
суспільства на засадах вільної конкуренції політичних поглядів та
програм.
Визначальними при співвідношенні держави і громадянського
суспільства у більшості країн світу є такі засади: а) держава сприяє
створенню громадянського суспільства і підпорядковує свою
діяльність його служінню; б) вона забезпечує рівні для всіх
можливості, базуючись на принципі соціальної справедливості;
в) чітко окреслює межі свого втручання у справи людини і
суспільства.
Вплив органів держави на громадські об'єднання:
1) держава створює необхідні передумови (юридичні, а іноді й
матеріальні) для організації та діяльності громадських об'єднань;
2) держава виробляє вихідні, соціально обґрунтовані нормативні
положення щодо організації, офіційної реєстрації та діяльності
громадських об'єднань;
3) держава розробляє типові статути (положення) щодо деяких
громадських об'єднань для стимулювання їх утворення та діяльності;
4) держава реєструє громадські об'єднання, їхні структури;
5) держава контролює законність діяльності громадських об'єднань;
6) держава у деяких випадках надає заходам громадського впливу,
застосовуваним громадськими об'єднаннями, юридичного значення.
Вплив громадських об'єднань на органи держави:
1) громадські об'єднання беруть участь у формуванні корпусу
депутатів представницьких органів державної влади;
2) держава залежить від громадських об'єднань з точки зору
ефективності виконання своїх функцій;
3) представники громадських об'єднань включаються до складу
певних державних колегіальних органів як їх повноправні члени з
вирішальним голосом;
4) керівні органи певних громадських об'єднань можуть бути
суб'єктами законодавчої ініціативи;
5) у ряді випадків державні органи можуть приймати рішення тільки
спільно або за погодженням з громадськими об'єднаннями;
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6) держава дає змогу певним громадським організаціям цілком
самостійно приймати з певних питань юридичні рішення
нормативного або індивідуального характеру;
7) певним громадським об'єднанням дозволено контролювати
діяльність деяких державних організацій;
8) за порушення деяких юридичних норм держава передбачає
можливість застосування заходів громадського впливу.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття та ознаки громадянського суспільства.
2. Поняття та структура політичної системи суспільства.
3. Партії в політичній системі суспільства.
4. Держава в політичній системі суспільства.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття та ознаки політичної влади.
2. Поняття і види громадських об’єднань.
3. Взаємодія держави з об’єднаннями громадян.
4. Місце громадських організацій у політичній системі суспільства.
5. Місце і роль релігійних конфесій у політичній системі.
Глосарій: громадянське суспільство, громадянське суспільство
соціальної демократії, влада, політична влада, політична система (у
вузькому розумінні), політична система (у широкому розумінні),
структура політичної системи, суб’єкти політики, політичні партії,
політичні рухи, об’єднання громадян, громадські організації, органи
громадської самодіяльності, громадські рухи, політичні норми, політичні відносини, політичні функції, політичний процес, політичний
режим, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Якими історичними обставинами зумовлено розмежування понять
«держава» і «громадянське суспільство»?
1.2. Дайте визначення поняття «громадянське суспільство».
1.3. Назвіть ознаки громадянського суспільства.
1.4. Поясніть відмінність між вузьким і широким розумінням
політичної системи.
1.5. Охарактеризуйте елементи політичної організації суспільства
(політичної системи у вузькому значенні).
1.6. Назвіть елементи політичної системи суспільства (в широкому
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значенні).
1.7. Охарактеризуйте основних суб’єктів політики.
1.8. Дайте визначення поняття «політична партія».
1.9. Які існують види політичних партій?
1.10. Чим зумовлено провідне місце держави в політичній системі
суспільства?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Політична система суспільства
(в широкому значенні)».
4.2. Скласти перелік характерних рис політичної свідомості сучасного
українського суспільства.
5. Розв’язати тести:
5.1. Система державних засобів, за допомогою яких поведінка учасників
суспільних відносин підпорядковується загальним суспільним інтересам:
а) моральна влада;
б) релігійна влада;
в) державна влада;
г) економічна влада.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки
громадянського суспільства:
а) застосування засобів примусу;
б) наявність демократичних інститутів;
в) централізація економіки;
г) вільний розвиток всіх форм власності.
5.3. Спільність вільних і рівноправних осіб, кожній з яких держава
гарантує юридичні можливості бути власником і брати активну участь
у політичному житті:
а) родоплемінне суспільство;
б) держава;
в) громадянське суспільство;
г) сім’я.
5.4. Сукупність громадських інститутів, які сформовані на добровільних
засадах, діють на основі самоврядування в межах закону, за
посередництвом яких індивіди вільно реалізують свої основні
природні права і свободи:
а) родоплемінне суспільство;
б) держава;
в) громадянське суспільство;
г) сім’я.
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5.5. Система всіх політичних явищ, які існують у соціально неоднорідному
суспільстві:
а) правова система;
б) політична система;
в) державний механізм;
г) державний апарат.
5.6. Система ідеологічних і психологічних елементів політичної
системи суспільства:
а) політичні відносини;
б) політичні функції;
в) політичні норми;
г) політична свідомість.
5.7. Добровільні об'єднання людей, що виражають волю певних
соціальних груп, прагнуть здобути або утримати державну владу та
чинити вплив на політику держави відповідно до своєї програми:
а) політичні партії;
б) підприємства;
в) громадські організації;
г) державні органи.
5.8. Добровільні формування громадян (фізичних осіб), утворені ними
на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод,
досягнення особистих і громадських цілей, що діють на засадах
самофінансування та самоврядування:
а) об’єднання громадян;
б) державні підприємства;
в) комунальні підприємства;
г) державні органи.
5.9. Врегульовані політичними нормами стосунки між політичними
суб'єктами, у процесі яких суб'єкти набувають і реалізують права і
обов'язки:
а) політичні відносини;
б) політичні функції;
в) політичні норми;
г) політична свідомість.
5.10. Вкажіть види політичних партій за представництвом у апараті
держави:
а) опозиційні;
б) націоналістичні;
в) правлячі;
г) революційні.
Джерела і література: 13; 17; 106.
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***
Тема 8. Правова держава
Вивчення цієї теми дозволить ознайомитися з ідеалом розвитку
держави, який склався у сучасному світі й визначає правову політику
найбільш демократично розвинених держав.
Підвалини концепції правової держави були закладені ідеями
античних філософів (Протагор, Платон, Аристотель, Цицерон та ін.).
Безпосередньо підготували становлення теорії правової держави
мислителі Нового часу, коли в умовах переходу від феодалізму до
капіталізму вирішального значення набувають проблеми політичної
влади:
 Дж. Локк (обґрунтував правовий принцип індивідуальної свободи
як свободи слідування власному бажанню в усіх випадках, коли
цього не забороняє закон; трактував ідею панування права через
поділ державної влади на окремі гілки, діяльність кожної з яких
повинна бути обмежена законом, що відповідає природному праву
і забезпечує невід’ємні права і свободи індивіда);
 Ш. Монтеск’є (розробив принцип поділу влади на законодавчу,
виконавчу і судову);
 Ж.-Ж. Руссо (розробив концепцію народного суверенітету, що
заснована на ідеї, згідно з якою держава виникає внаслідок
суспільного договору і повинна служити суспільству).
Основоположником (батьком) теорії правової держави вважають
І. Канта (термін «правова держава» він не вживав, але обґрунтував
ідею правового державного влаштування). Термін «правова держава»
вперше було вжито в працях К.Т. Велькера (1813 р.) та Р. фон Моля
(1833 р.). Останній створив юридично завершене поняття «правова
держава» (конституційна держава, що заснована на конституційному
закріпленні прав і свобод людини, на забезпечення їх судового
захисту).
Теорія правової держави на момент свого становлення була
проявом протесту проти теорії і практики поліцейської держави
(започаткована наприкінці XVII ст.; найвідоміший представник –
Х. Вольф). Поліцейська держава починає з охорони безпеки і
поступово перебирає на себе керівництво всіма видами людської
діяльності, вдається до крайнощів регламентації, паралізує розвиток
громадянського суспільства і звільнення особи від всебічного
піклування з боку влади.
При характеристиці правової держави слід виходити з того, що
вона: 1) має специфічні ознаки, проте залишається власне державою, у
якої є загальнородові ознаки; 2) є поняттям ідеологічним (ідеалом
держави) з історично змінюваним змістом (в різні епохи уявлення про
ідеальну державу змінювалось); 3) залежить у своїх рисах від
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особливостей конкретної країни, в якій створюється (вплив
національних традицій тощо).
Загальні ознаки правової держави:
1) безумовне визнання, законодавче закріплення (у Конституції і
законах), реальне здійснення і гарантування державою основних
(невід’ємних) прав і свобод людини (право на життя, свободу та
гідність як ядро, навколо якого формуються похідні категорії прав –
політичні, соціально-економічні, культурні); визнання державою
невід’ємних прав людини є виразом самообмеження держави;
2) принцип верховенства (панування) права:
– при взаємодії права і держави первинним є право як
загальносоціальне явище, оскільки воно виникло раніше і
незалежно від держави (держава не створює право, а лише дає
юридично завершені формулювання, в яких закріплюються
уявлення про справедливість, що об’єктивно склалися в суспільстві
і потребують державного захисту, тобто держава лише надає праву
формальної визначеності);
– єдність і розрізнення права і закону як зовнішнього виразу норм
права (вони співвідносяться як зміст і форма);
– держава, її органи та державні службовці повинні діяти виключно в
межах права (за допомогою права і через правові закони держава
самообмежує себе, унеможливлюючи цим адміністративне свавілля;
правова держава здійснює свою діяльність у правових формах
правотворчості, правозастосування, правореалізації, що забезпечує
контроль за державою з боку суспільства;
– верховенство Конституції як найвищого за юридичною силою
нормативно-правового акта, що визначає межі втручання державної
влади у сферу саморегуляції громадянського суспільства;
3) правова держава зароджується і функціонує в умовах
громадянського суспільства (громадянське суспільство розвивається в
діалектичній єдності і протиріччі з правовою державою; громадянське
суспільство і держава в європейській історії взаємно створювали і
корегували одне одного, узгоджуючи свої інститути; концепція
правової держави в її сучасному вигляді є підсумком теоретичних
пошуків громадянського суспільства; становлення правової держави в
50-60 рр. XX ст. супроводжувалось паралельною розробкою відповідної
моделі громадянського суспільства);
4) принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову
(відносна незалежність і самостійність кожної з гілок влади, а також
існування й ефективне функціонування конституційного механізму
взаємних стримувань і противаг);
5) принцип взаємної відповідальності особи і держави (правова
захищеність людини і громадянина; стабільний правовий статус особи
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і система юридичних гарантій його непорушності; однаковий рівень
захищеності інтересів держави та індивіда; рівні права та відповідні їм
обов’язки держави і особи у конкретних правовідносинах);
6) регулювання поведінки особи на основі загальнодозвільного
правового режиму – «людині дозволено все, що прямо не заборонено
законом»;
7) регулювання діяльності держави на основі спеціальнодозвільного
правового режиму (державним органам і посадовим особам дозволено
робити лише те, що для них прямо передбачено законом);
8) ефективне функціонування незалежної судової влади (провідна
роль, високе значення в суспільному житті справедливого, демократичного
суду як найбільш дієвої гарантії прав людини і громадянина;
доступність судового захисту для громадян);
9) панування законів, які виражають волю всього або більшості
населення, а також неухильне виконання законів і підзаконних актів
усіма учасниками суспільного життя;
10) високий рівень правосвідомості та правової культури всіх
суб’єктів права (високий рівень правових знань, наявність стійких
переконань в необхідності виконання законів, активність у захисті
своїх прав тощо).
Таким чином, правова держава – це організація політичної влади,
діяльність якої заснована на визначенні та реальному забезпеченні
прав і свобод людини, верховенстві права і взаємній відповідальності
особи та держави. За іншим визначенням – це держава, в якій
юридичними засобами реально забезпечено максимальне здійснення,
охорону і захист основних прав людини (держава реальних прав
людини).
У процесі поступального розвитку правова держава зазвичай
набуває рис соціальної держави.
При характеристиці соціальної держави слід враховувати те, що:
 вона має специфічні ознаки і разом з тим є власне державою, в якої
є загальнородові ознаки;
 вона завжди визнається якісною характеристикою правової держави,
тобто при визначенні її змісту необхідно виходити з єдності
правової і соціальної державності;
 існують різноманітні національні моделі соціальної держави.
Загальні ознаки соціальної держави:
1) є закономірним продуктом еволюції громадянського суспільства
в напрямку до громадянського суспільства соціальної демократії
(суспільства, більшість якого складають трудящі, які є власниками або
співвласниками засобів виробництва і результатів праці, тобто
постбуржуазного суспільства);
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2) спрямовує свою діяльність на забезпечення і захист соціальних
прав людини (ця мета конституційно закріплюється);
3) соціальна політика держави визначається у правовій формі
(наявність розвинутого соціального законодавства);
4) слугує забезпеченню громадянського миру і злагоди в суспільстві
(консолідує громадянське суспільство);
5) сприяє перетворенню ринкової економіки на соціальну ринкову
економіку (власність повинна служити інтересам як власника, так і
суспільства).
Отже, соціальна держава – це держава, яка визнає людину
найвищою соціальною цінністю, з метою забезпечення кожному
гідного рівня життя перерозподіляє економічні блага відповідно до
принципу соціальної справедливості, гарантує всім людям рівні умови
вільного розвитку.
Формування концепції соціальної держави є наступним, якісно
новим етапом розвитку вчення про правову державу:
 перехід наприкінці XIX ст. громадянського суспільства від
демократизації політичної сфери до аналогічних процесів в
економічній і соціальній сферах;
 еволюція поглядів на виконання державою соціальних обов’язків
перед людиною і суспільством від повного заперечення таких
обов’язків (ліберальна концепція держави – «нічного сторожа») до
конституційного закріплення соціально-економічних прав;
 консенсус соціал-демократичного руху, лібералізму та християнства
в питанні формулювання цінностей (свобода, справедливість,
солідарність), на яких повинна бути заснована держава, та
визначення цілей (сприяння функціонуванню громадянського
суспільства, досягнення його консолідації та ін.), які вона
переслідує.
Етапи формування концепції соціальної держави:
1) передісторія соціальної держави (1800-1880 рр.) – ухвалення
політичних рішень, що відкрили шлях до її становлення;
2) становлення соціальної держави (1880-1914 рр.) – виокремлення
у межах внутрішньої політики соціальної політики як її самостійного
компоненту, що здійснюється на основі соціального законодавства;
започаткування терміна «соціальна держава» (у працях Ад. Пренса,
Г.Ф. Шершеневича, Г. Хеллера та ін.);
3) розширення соціальної діяльності держави (1918-1960 рр.) –
заснування двох традицій щодо започаткування конституційної моделі
соціальної держави: як збірного поняття (Веймарська Конституція
Німеччини) і як фундаментального принципу конституційного ладу
(Франція, ФРН, Іспанія тощо);
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4) прискорення темпів її розвитку (1960-1975 рр.) – формування
соціального права, визначення мінімальних соціальних стандартів і
закріплення їх у міжнародно-правових актах (Європейська соціальна
хартія, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні
права);
5) уповільнення темпів розвитку соціальної держави (з 1975 р.) –
адаптація концепції до нових умов, перегляд мінімальних соціальних
стандартів у напрямку їх підвищення.
У Конституції України 1996 р. задекларовано курс на розбудову
України як демократичної, соціальної і правової держави.
Правову державу не можна проголосити – вона повинна
сформуватись як результат правової, політичної, економічної та
соціальної реформ, реальної зміни характеру взаємовідносин між
громадянським суспільством, особою і державою.
Лекційне заняття
План
1. Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку.
2. Поняття та ознаки правової держави.
3. Поняття і ознаки соціальної держави.
4. Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Концепція правової держави: історія виникнення та розвитку.
2. Поняття та ознаки правової держави.
3. Поняття і ознаки соціальної держави.
4. Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні.
Питання для самостійного опрацювання
1. Взаємозв’язок правової держави і громадянського суспільства.
2. Конституційні основи та головні напрямки будівництва правової
держави в Україні.
Глосарій: принцип верховенства (панування) права, правова держава,
соціальна держава.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Ідеями яких мислителів минулого були закладені підвалини
концепції правової держави?
1.2. Назвіть загальні ознаки правової держави та дайте її визначення.
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1.3. Що розуміють під верховенством (пануванням) права?
1.4. Яку роль у становленні правової держави відіграє громадянське
суспільство?
1.5. У чому полягає принципова відмінність регулювання у правовій
державі поведінки особи та діяльності державного органу?
1.6. Чи можна ототожнювати поняття «правова держава» і «соціальна
держава»?
1.7. Дайте визначення поняття «соціальна держава».
1.8. Назвіть характерні ознаки соціальної держави.
1.9. Як відбувалося у світовій історії формування концепції соціальної
держави та її втілення в суспільне життя?
1.10. Що говорить Конституція України 1996 року про характер
(сутність) Української держави?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити порівняльну таблицю ознак правової і соціальної держав.
4.2. Скласти перелік основних перешкод на шляху формування правової
держави в Україні.
5. Розв’язати тести:
5.1. Організація політичної влади, діяльність якої заснована на визначенні
та реальному забезпеченні прав і свобод людини, верховенстві права і
взаємній відповідальності особи та держави:
а) держава;
б) громадянське суспільство;
в) правова держава;
г) соціальна держава.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно названі основні риси
правової держави:
а) моноетнічність;
б) основою є громадянське суспільство;
в) наявність демократичного режиму;
г) позаблоковий статус.
5.3. Організація політичної влади, яка створює необхідні умови для
формування громадянського суспільства, всебічного розвитку особи
завдяки ефективній системі соціального захисту:
а) держава;
б) громадянське суспільство;
в) правова держава;
г) соціальна держава.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки
соціальної держави:
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а) федералізм;
б) наявність ефективної системи соціального захисту;
в) авторитаризм;
г) забезпеченість правового статусу особи.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно названі принципи
соціальної держави:
а) парламентаризм;
б) соціальне партнерство;
в) консерватизм;
г) соціальна рівність.
5.6. Характерною ознакою правової держави є:
а) наявність політичних партій;
б) панування права в усіх сферах державного і суспільного життя;
в) наявність законодавчих органів держави;
г) існування правоохоронних органів.
5.7. Спільність вільних і рівноправних осіб, кожній з яких держава
гарантує юридичні можливості бути власником і брати активну участь
у політичному житті:
а) родоплемінне суспільство;
б) держава;
в) громадянське суспільство;
г) сім’я.
5.8. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову є
ознакою:
а) будь-якої держави;
б) феодальної держави;
в) правової держави;
рабовласницької держави.
5.9. Держава, яка визнає людину найвищою соціальною цінністю, з
метою забезпечення кожному гідного рівня життя перерозподіляє
економічні блага відповідно до принципу соціальної справедливості,
гарантує всім людям рівні умови вільного розвитку:
а) індустріальна держава;
б) громадянське суспільство;
в) правова держава;
г) соціальна держава.
5.10. Регулювання діяльності державних органів на основі спеціальнодозвільного правового режиму є характерною ознакою:
а) суверенної держави;
б) авторитарної держави;
в) правової держави;
г) поліцейської держави.
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Джерела і література: 1, 9-16, 18, 33, 64, 74, 86.
***
Тема 9. Держава, право та особа
Ідеалом держави є держава, яка обмежена у своїй діяльності
правом, що захищає права людини (правова держава). Лише у такій
державі право набирає своєї власної сутності, що ґрунтується на
правах, свободах і обов’язках людини і громадянина.
Необхідно розрізняти загальносоціальне право як явище, що
виникає й існує незалежно від держави (має загальносоціальну
природу), і право спеціальносоціальне (позитивне, юридичне) як
результат виключно державної діяльності, втілення її волевиявлення.
Право як загальносоціальне явище – це певні можливості суб'єктів
суспільного життя, які об’єктивно зумовлюються рівнем розвитку
суспільства і мають бути загальними та рівними для всіх однойменних
суб'єктів.
Залежно від виду суб'єктів цих можливостей розрізняють такі види
прав: права людини; права сім'ї; права нації (народу), інших
соціальних спільностей (класів, прошарків, груп, громадських об'єднань,
трудових колективів тощо); права людства.
Можливості суб'єктів суспільного життя позначають як терміном
«право», так і терміном «свобода», між якими з юридичної точки зору
немає істотної різниці. Відрізняються вони за ступенем визначеності
можливої поведінки і механізмом державного гарантування. Інакше
кажучи, терміни «право» і «свобода» позначають форми вибору
людиною своєї поведінки: якщо вибір пов’язаний з користуванням
конкретними соціальними благами (право на освіту, на працю, на
відпочинок, на охорону здоров’я тощо), то вживається термін «право»
(конкретні можливості поведінки, що гарантуються певними
юридичними засобами); термін «свобода» використовується для
позначення більш високого ступеня вибору людиною варіанта своєї
поведінки (свобода слова, світогляду, творчості тощо). Свободу іноді
розглядають як сферу людської поведінки, в яку держава
зобов’язується не втручатися, і тому гарантування свободи не
передбачає якогось певного державного механізму (реалізація свободи
залежить передусім від потенціалу та рис особистості).
Залежно від належності до громадянства певної держави
розрізняють:
– права і свободи людини (терміни «кожний», «усі», «ніхто»,
«особа», «ті, хто») – йдеться про автономного індивіда, що реалізує
свої приватні інтереси за допомогою інститутів громадянського
суспільства (право на життя, на свободу, особисту недоторканність,
на свободу думки, світогляду, віросповідання тощо);
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– права і свободи громадянина – йдеться про реалізацію особою
можливостей поведінки у сфері публічних інтересів (сфері
відносин особи з державою), обумовлену наявністю постійного
політико-правового зв’язку між нею і державою (право на
громадянство і на зміну громадянства, на свободу об’єднання в
політичні партії, на участь у виборах і референдумах, право
доступу до державної служби тощо).
Права і свободи людини і громадянина – це правові можливості,
необхідні для існування і розвитку особи, які визнаються
невід’ємними, мають бути загальними і рівними для кожного,
забезпечуватись і захищатися державою.
Ознаки прав і свобод людини і громадянина:
1) є правовими можливостями людини (окреслюють певну сферу
автономного існування індивіда; є своєрідними юридичними благами,
зміст яких полягає у встановленні певних меж свободи / несвободи
особи; є органічною складовою юридичною частиною особистості як
соціальної характеристики людини; об'єктивно визначаються досягнутим
рівнем розвитку суспільства, тому їх обсяг залежить від конкретноісторичних умов);
2) визнаються в певному розумінні як природні (є соціальноісторичним, а не біологічним чи фізіологічним явищем, тобто йдеться
про соціальну природу (соціальну сутність) цього явища, яка полягає
у мінімально необхідній частці соціальних благ, володіння якою
кожною людиною зумовлено лише фактом її народження та існування,
тобто ці блага не даровані їй державою).
3) є невід’ємними (становлять невід’ємну складову в структурі
особистості як соціально-історичної істоти, без якої людина не може
бути особистістю; держава не дарує прав людині, а тому держава не
може їх і відібрати; кожен має право на захист своїх прав від рішень,
дій чи бездіяльності органів державної влади);
4) є необхідними для нормального існування і розвитку людини
(виступають як елемент соціального буття людини, без якого вона не
може існувати як суб’єкт суспільних відносин, бути соціально і
юридично дієздатною);
5) мають бути загальними і рівними для кожного (вносять у
суспільне життя єдиний вимір, бо визнаються за всіма однойменними
суб'єктами без урахування належності до раси, статі, національності,
релігії, політичних переконань і т. ін.);
6) повинні визнаватися і гарантуватися державою в обсязі
загальновизнаних міжнародних стандартів (міжнародно-правові
зобов’язання держав щодо визнання і гарантування прав людини,
закріплені у різноманітних міжнародних документах).
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Міжнародні документи в галузі прав людини поділяються на дві
групи залежно від їх юридичної природи:
 рекомендаційні – резолюції міжнародних організацій (Загальна
декларація прав людини 1948 р., Декларація про ліквідацію
нетерпимості і дискримінації на основі релігії чи переконань
1981 р. та ін.);
 юридично обов’язкові – міжнародні договори (Міжнародна
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р.,
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права
1966 р. й ін.).
10 грудня 1948 р. у Парижі Генеральна Асамблея ООН прийняла
Загальну декларацію прав людини, яка не є юридично обов’язковим
документом, але має основоположне значення для міжнародної
регламентації прав і свобод людини. Вона проголосила всіх людей
вільними і рівними у своїй гідності та правах і вперше перерахувала
права і свободи, що належать до категорії прав людини. Досить
поширеною є думка, що положення декларації набули характеру
міжнародного звичаю (є юридично обов’язковими).
Серед договорів про права людини найважливішими можна
вважати Пакти про права людини 1966 р., які разом із Загальною
декларацією прав людини і Факультативним протоколом до
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (визначає
механізм реалізації цього пакту) складають т. зв. Хартію прав людини.
Між собою Пакти розрізняються за механізмом реалізації їх норм:
кожна держава зобов’язується поважати і забезпечувати права,
закріплені у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права;
кожна держава зобов’язується впроваджувати в максимальних межах
існуючих ресурсів заходи для того, щоб поступово забезпечити права,
закріплені у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і
культурні права.
Обов'язок людини – це юридично визнана необхідність певної її
поведінки, об'єктивно зумовлена конкретно-історичними потребами
існування та розвитку інших людей, соціальних груп, нації, народу і
всього людства.
Правовий статус особи – це система її суб'єктивних прав та
юридичних обов'язків.
Слід зауважити, що термін «права людини» з’явився у міжнародній
політичній лексиці після американської війни за незалежність і
Великої французької революції (кінець ХVІІІ ст.). Але теорія і
практика прав людини була започаткована раніше і має тривалу
історію, в якій можна виокремити декілька визначальних віх:
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– Велика хартія вольностей 1215 р., Петиція про права 1628 р., Білль
про права 1689 р. (Англія);
– Декларація незалежності США 1776 р. , Конституція США 1787 р.
та перші 10 поправок до неї (Білль про права);
– французька Декларація прав людини і громадянина 1789 р.;
– Всезагальна Декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт
про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародний
пакт про громадянські і політичні права 1966 р. (Хартія прав
людини).
З точки зору часу і конкретно-історичних умов виникнення тих чи
інших прав і свобод людини і громадянина розрізняють три їх
«покоління»:
1) перше покоління – громадянські та політичні права (засновані
на традиційних ліберальних цінностях права і свободи, що визначали
межі втручання державної влади у сфери громадянського суспільства і
особистого життя людей; відображали ідеї і закріплювали завоювання
буржуазних революцій 17-18 ст.) – право на свободу думки, совісті і
релігії, на рівність перед законом, на участь в управлінні державою, на
недоторканність особи тощо;
2) друге покоління – соціально-економічні та культурні права
(відображали ідеї соціального реформування суспільства з метою
пом’якшення класового протистояння, що були висунуті на межі
ХХ ст. і вперше законодавчо впроваджені у Німеччині) – право на
працю, на соціальний захист і соціальне забезпечення тощо;
3) третє покоління – колективні або солідаристські права
(формуються після Другої світової війни) – право на мир, на
соціальний і економічний розвиток, на безпечне для життя і здоров’я
довкілля тощо.
Основні тенденції розвитку прав людини: 1) все ширше
запровадження у суспільну свідомість уявлення про те, що саме
людина є первинний, головний суб'єкт права; 2) все ширше
запровадження у суспільну свідомість розуміння прав людини як
соціально-історичного явища; 3) поширення принципу правової
рівності на все більше коло людей, скасування соціально
необґрунтованих юридичних привілеїв; 4) розширення «каталогу»
прав людини і збагачення соціального (зокрема, матеріального) змісту
юридичних прав особи; 4) посилення захищеності (гарантованості)
правового статусу особи; 5) зростання кількості країн, які допускають
наддержавний (міжнародний) контроль за станом дотримання прав
людини.
Внаслідок того, що після Другої світової війни права людини
поступово переставали бути лише внутрішньою справою держав,
виникла й поширюється ідея утворення нового міжнародного
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правового порядку, найважливішими характеристиками якого є такі:
1) універсалізація концепції прав людини, поширення її на дедалі
більшу кількість держав; 2) поширення примату (верховенства) норм
міжнародного права щодо норм внутрішньодержавного законодавства
з питань прав людини; 3) об'єктивна поінформованість світової
громадськості про стан дотримання прав людини у різних державах;
4) утворення і розгортання діяльності неурядових організацій по
захисту прав людини, державна підтримка таких правозахисних
організацій; 5) підвищення ефективності міжнародних контрольних
механізмів щодо захисту прав людини.
За сферою суспільних відносин та характером потреб людини (або
цінностей) основні права людини поділяються на такі види:
– фізичні (вітальні, життєві) – це можливості людини, необхідні для
її фізичного існування, для задоволення її біологічних,
матеріальних потреб (право на життя; фізичну недоторканність;
безпечне для життя і здоров’я довкілля; житло; на достатній
життєвий рівень (рівень матеріального забезпечення); власність на
предмети споживання; медичну допомогу та інші види соціального
забезпечення);
– особистісні – це можливості збереження, розвитку і захисту
морально-психологічної індивідуальності людини, її світогляду та
духовності (право на ім’я, честь і гідність; на вільний розвиток
своєї особистості; свободу думки і слова, світогляду і віросповідання;
свободу пересування і вибору місця проживання);
– культурні (гуманітарні) – це можливості збереження і розвитку
національної самобутності, доступу до духовних надбань людства
(право на освіту та виховання; користування досягненнями
культури і мистецтва; наукову, технічну і художню творчість,
авторство);
– економічні – це можливості людини реалізувати свої здібності і
здобувати засоби до існування, беручи участь у виробництві
матеріальних та інших благ (право на власність щодо засобів
виробництва; право на працю, на підприємницьку діяльність;
сприятливі умови праці, справедливу оплату праці; відпочинок і
дозвілля, на страйк);
– політичні – це можливості людини брати участь у державному і
громадському житті, впливати на діяльність державних органів, а
також громадських об'єднань політичного спрямування (право на
громадянство; участь у формуванні представницьких органів
державної влади та місцевого самоврядування (право обирати),
участь у державному управлінні суспільством (участь у
референдумах, право бути обраним, право рівного доступу до
державної служби); створення громадських об'єднань та участь у їх
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діяльності (насамперед, свобода об’єднання у політичні партії);
право збиратися мирно без зброї і проводити мітинги; державний
захист від порушень прав і свобод людини).
Крім наведеної класифікації, всі загальносоціальні права людини
можуть розподілятися на певні види також і за іншими критеріями, а
саме:
– за значенням для їх носія – основні (безумовно необхідні для його
існування та розвитку) і неосновні (які не є життєво необхідними);
– за характером здійснення – активні (свобода «для», тобто для
вчинення активних дій) і пасивні (свобода «від», тобто від
втручання з боку інших суб'єктів);
– за способом реалізації – позитивні (потребують відповідної
забезпечувальної діяльності з боку держави і залежать від рівня її
економічного розвитку); негативні (передбачають відсутність
примусу і обмежень з боку інших суб’єктів), що вважаються
основними (є фундаментом для існування людини як такої);
– за суб'єктним складом здійснення – індивідуальні (здійснюються
лише одноособовими діями, наприклад, право на свободу
переконань) і колективні (можуть бути реалізовані лише спільними
діями групи носіїв права, наприклад, право на утворення
громадських об'єднань, проведення мітингів, демонстрацій).
Всі права людини повинні розглядатися в системі, вони є однаково
важливими. Протиставлення будь-якого одного права чи свободи
іншим є неприпустимим, бо може спричинитися до розвитку однієї
сфери суспільного життя за рахунок пригнічення іншої.
Класифікація основних соціальних обов'язків людини відповідає
наведеній вище класифікації її основних прав. Тому серед таких
обов’язків можна виділити:
– фізичні (наприклад, утримувати і захищати своїх неповнолітніх
дітей);
– особистісні (наприклад, поважати честь, гідність, сумління, думки
і погляди людей або їхніх спільностей; виховувати своїх дітей);
– культурні (наприклад, дбайливо ставитися до пам’яток історії
людства);
– економічні (наприклад, віддавати частину індивідуального
прибутку на загальносуспільні потреби);
– політичні (наприклад, вдаватися тільки до мирних засобів
задоволення своїх політичних інтересів).
Практична цінність суб'єктивних прав полягає у їх реальності,
тобто у можливості здійснення повноважень, які випливають із змісту
того чи іншого конкретного суб'єктивного права. Реальність
суб'єктивних прав забезпечується за допомогою гарантій, тобто
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засобів, способів і умов, спираючись на які суб'єкт досягає повного і
безперешкодного здійснення своїх прав.
Гарантії суб'єктивних прав поділяються на:
– економічні – сукупність економічних чинників (матеріальні
цінності суспільства, соціально-ринкова економіка, рівність форм
власності, свобода підприємницької діяльності, високий рівень
продуктивності праці та економічного розвитку суспільства і т. ін.);
– політичні – сукупність політичних чинників суспільного і
державного життя (демократична політична система суспільства,
плюралізм та гласність у здійсненні політичного життя,
демократична виборча система тощо);
– ідеологічні – сукупність ідеологічних (світоглядних) принципів, що
обумовлюють непорушність суб'єктивних прав, їхню повну і
безперешкодну реалізацію (визнання людини найвищою соціальною
цінністю, повага до права і т. ін.);
– юридичні – сукупність тих правових інститутів, що забезпечують
можливість реалізації суб'єктивних прав, а також захищають і
охороняють їх від будь-яких обмежень і порушень (правові
процедури реалізації суб’єктивних прав; встановлення юридичної
відповідальності за порушення чи обмеження прав людини; право
знати свої права і обов’язки; право на юридичну допомогу, на
судовий захист, а також право після використання всіх
національних засобів правового захисту звертатися за захистом до
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних
органів міжнародних організацій; на оскарження в суді рішень, дій
чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування,
посадових і службових осіб; презумпція невинуватості, неможливість
зворотної дії закону, що встановлює або посилює юридичну
відповідальність за правопорушення, неможливість бути притягнутим
до юридичної відповідальності за одне й те саме правопорушення
двічі тощо).
Своєрідним ядром системи гарантій прав і свобод людини і
громадянина можна вважати правову активність суб’єктів права,
тобто їх намагання практично реалізувати свої правові можливості,
захистити свої права і свободи у випадку їх порушень. Правова
активність є антиподом правової відчуженості та пасивності, зневіри в
силу та ефективність права (правового нігілізму).
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.
2. Права і свободи людини і громадянина в їх історичному розвитку.
3. Види прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.
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4. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній
правовій державі.
5. Правовий статус особи: поняття, структура, види і тенденції.
Глосарій: право як загальносоціальне явище, права людини, права і
свободи людини і громадянина, обов'язок людини, правовий статус
особи, громадянські та політичні права, соціально-економічні та
культурні права, колективні або солідаристські права, фізичні
(вітальні, життєві) права людини, особистісні права людини, культурні
(гуманітарні) права людини, економічні права людини, політичні
права людини, гарантії прав людини.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що розуміють під правом як загальносоціальним явищем?
1.2. Чому можливості суб'єктів суспільного життя позначають як
терміном «право», так і терміном «свобода»?
1.3. Чим права і свободи людини відрізняються від прав і свобод
громадянина?
1.4. Охарактеризуйте ознаки прав і свобод людини і громадянина.
1.5. Назвіть найважливіші Міжнародні документи в галузі прав людини.
1.6. Як юридична наука трактує обов'язок людини?
1.7. Охарактеризуйте «покоління» прав і свобод людини і громадянина.
1.8. Якими є основні цивілізаційні тенденції розвитку прав людини?
1.9. Наведіть класифікацію основних прав людини.
1.10. На які види юридична наука поділяє обов’язки людини?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Скласти хронологічну таблицю «Історичні віхи становлення теорії і
практики прав людини».
4.2. Розробити структурно-логічну схему «Гарантії суб'єктивних прав
людини».
5. Розв’язати тести:
5.1. Закріплені у відповідних джерелах права і гарантовані державою
суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи:
а) об’єктивне право;
б) правові відносини;
в) правовий статус особи;
г) правовий порядок.
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5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правового
статусу особи:
а) національний;
б) загальний;
в) моральний;
г) індивідуальний.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види суб’єктивних
прав особи за суб’єктним складом:
а) активні;
б) колективні;
в) пасивні;
г) індивідуальні.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
суб’єктивних прав особи за способом їх здійснення:
а) активні;
б) колективні;
в) пасивні;
г) індивідуальні.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
суб’єктивних прав особи за змістом:
а) активні;
б) політичні;
в) пасивні;
г) соціальні.
5.6. Система міжнародних та внутрішньодержавних правових засобів
забезпечення реалізації, охорони та захисту прав людини:
а) правотворчість;
б) правозастосування;
в) юридичні гарантії;
г) кодифікація.
5.7. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
1965 р. за своїми юридичними властивостями є документом:
а) юридично обов’язковим;
б) рекомендаційним;
в) заохочувальним;
г) інтерпретаційно-правовим.
5.8. Декларація про ліквідацію нетерпимості і дискримінації на основі
релігії чи переконань 1981 р. за своїми юридичними властивостями є
документом:
а) юридично обов’язковим;
б) рекомендаційним;
в) імперативним;
г) інтерпретаційно-правовим.
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5.9. З точки зору часу і конкретно-історичних умов виникнення
соціально-економічні та культурні права вважаються правами людини:
а) першого «покоління»;
б) другого «покоління»;
в) третього «покоління»;
г) четвертого «покоління».
5.10. Права людини і громадянина, які потребують відповідної
забезпечувальної діяльності з боку держави і залежать від рівня її
економічного розвитку, називають:
а) негативними;
б) позитивними;
в) активними;
г) пасивними.
Джерела і література: 1, 9-15, 27, 44.
***
Модуль ІІ
СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА
Тема 10. Поняття, сутність і походження права
Вивчення теорії права вочевидь доцільно розпочати зі з’ясування
сутності права та ознайомлення з теоретичними уявленнями про його
історичне походження.
Корінь «прав» є основою багатьох слів (право, правда, правильний,
правити, справедливість тощо). Термін «право» є багатозначним і
вживається як у юридичному, так і неюридичному розумінні
(наприклад, «моральне право»). У найширшому юридичному розумінні
правом називають систему всіх правових явищ, які існують у
суспільстві. Проте слід зауважити, що в юридичній науці цей термін
вживається у двох основних значеннях: 1) загальносоціальне
(природне) право; 2) юридичне право.
Право як загальносоціальне явище – це певні можливості суб'єктів
суспільного життя, які мають природну (соціально-історичну) основу,
об'єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства і повинні бути
загальними та рівними для всіх однойменних суб'єктів. Це право має
вияв у вимогах, уявленнях, поглядах, що безпосередньо породжуються
життям і відображаються у соціальних нормах – загальних правилах
поведінки людей у суспільстві (звичаєвих, моральних, релігійних,
політичних, правових та інших).
Природне право як загальносоціальне явище:
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– не є безпосереднім юридичним регулятором суспільних відносин і
являє собою лише об’єктивні вимоги життя (право на життя,
свободу, безпеку, власність), які, відбиваючись у свідомості,
стають прообразами юридичних норм;
– як загальносуспільне явище виникає й існує незалежно від держави,
але повинно охоронятися нею;
– його «коренями» є біологічні (природно-космічні) програми,
закладені в людині (у т. ч. прагнення бути вільним);
– його суть – свобода людини, виражена у її невід’ємних
(природжених) правах, які захищають особу від свавілля влади;
– воно є головним критерієм для оцінки чинного позитивного права,
створеного державою.
Однією з необхідних передумов реальності (здійсненності й
захищеності) природно-правових вимог (можливостей) є їх закріплення
державою в юридичних нормах. Як відомо, держава  це суверенна
політико-територіальна організація влади, що має спеціальний апарат
управління та примусу і здатна за допомогою права робити свої веління
обов'язковими для всього населення країни (інакше кажучи, здатна
творити (формулювати) правові норми). Сукупність цих норм називають
об’єктивним юридичним правом, тобто правом, яке створене державою (є
її волевиявленням) та існує в об’єктивному світі (зокрема, у формі
писаних документів), а не лише у свідомості людей.
Юридичне право має два аспекти:
 об'єктивне (позитивне) право – сукупність юридичних норм,
виражених у законах та інших джерелах, що визнаються державою;
 суб'єктивне право – забезпечена нормами права міра можливої
поведінки конкретного суб’єкта.
Юридичне право є суб'єктивним в тому сенсі, що воно
характеризує певні можливості, які належать саме суб'єкту (людині
або іншому учаснику суспільного життя) і, таким чином, залежать
щодо їх використання від нього (його свідомості). Юридичне право є
об'єктивним у тому розумінні, що загальнообов'язкові правила
поведінки встановлюються та існують незалежно від індивідуальної
свідомості суб'єкта (крім автора цих норм).
Взаємозв’язок між природним, позитивним і суб’єктивним правом
виражається в суспільно-історичному процесі трансформації природного
права в суб’єктивне через визнання природно-правових вимог
(домагань) у формальних джерелах права – позитивному праві (тобто,
норми позитивного права є інструментом, за допомогою якого
природно-правові вимоги перетворюються в суб’єктивні права).
За визначеннями сучасних учених, в яких акцентуються різні
аспекти сутності означуваного, юридичне право – це:
109

 система загальнообов'язкових, встановлених або санкціонованих
державою і забезпечених нею правил поведінки, які виражають
волю домінуючої частини соціально неоднорідного суспільства,
спрямовані на врегулювання суспільних відносин відповідно до
цієї волі і до загальносоціальних потреб;
 система норм, виражених у законах, інших визнаних державою
джерелах, які є загальнообов’язковим, нормативно-державним
критерієм правомірно дозволеної (а також забороненої,
рекомендованої) поведінки;
 система норм, які відповідають вимогам принципу формальної
рівності, встановлюються або санкціонуються державою і
забезпечуються можливістю державного примусу;
 заснована на уявленні про справедливість міра свободи і рівності,
що відображає потреби суспільного розвитку, яка у своїй основі
склалася в процесі повторюваних суспільних відносин і визнається
та охороняється державою.
Сутність права полягає в тому, що воно: є вираженням зовнішньої
свободи людини і виступає регулятором суспільних відносин,
відображаючи узгоджену волю учасників регульованих відносин.
Право є мірою свободи і рівності людей, яка відображає згоду
суб’єктів права на певне суспільно необхідне обмеження власної
свободи заради того, щоб їх свобода поважалася іншими суб’єктами
права («поєднання свободи кожного зі свободою усіх»). Обмеження
свободи, встановлені правом, залежать від особливостей економічних,
політичних, соціальних та інших відносин, властивих тому чи іншому
суспільству. Отже, власна сутність права полягає в тому, що воно є не
насильством, а свободою (унормованою і забезпеченою).
На відміну від інших визначень свободи право – це її міра, яка є:
1) формально-визначеною – чітко зафіксованою у формі моделей
поведінки, що закріплені в нормах права і зовнішньо відображені в
правових джерелах;
2) рівною – свобода різних суб'єктів визначається єдиним способом,
на єдиних засадах;
3) справедливою – відображає ідеал справедливості відповідно до
досягнутого суспільством рівня соціального прогресу;
4) інституціональною – у розмаїтті своїх виявів складає певний
соціальний інститут як самостійне явище;
5) легітимною – загальновизнаною, сприйнятою суспільством;
6) універсальною – спроможною врегульовувати різні за природою
соціальні відносини.
Право називають «математикою свободи» (В.С. Нерсесянц), адже
воно: 1) є мірою зовнішньої свободи людини; 2) є логічною системою,
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тобто відповідає вимогам формальної логіки і підлягає математичним
методам.
Характеризуючи юридичне право, слід виходити з того, що воно є
багатоаспектним явищем. В якості регулятора право діє як певний
механізм, що складається з елементів – різноманітних правових
засобів, які забезпечують результативний вплив права на суспільні
відносини. Всі ці правові явища (правові норми, закони та інші
формальні джерела закріплення правових норм, правовідносини,
права людини, правосвідомість, правореалізаційні акти тощо) можуть
сприйматися як окремі прояви права.
Для поглиблення уявлень про сутність та соціальну природу
позитивного права доцільно розглянути його ознаки:
1) нормативність права (право існує як система норм – правил
поведінки, які мають загальнообовязковий характер, тобто діють
стосовно необмеженого кола осіб, поширюються на всі подібні
випадки і розраховані на багаторазове застосування);
2) обов’язковість і примусовість права, його забезпеченість державою
(право охороняється державою і у випадках невиконання приписів
юридичних норм держава застосовує засоби для їх примусової
реалізації);
3) право встановлюється або санкціонується державою (соціальні
норми набувають юридичного характеру завдяки діяльності
держави, проте слід пам’ятати, що державою встановлюється лише
форма права, а зміст права встановлюється суспільством);
4) формальна визначеність права (формальність (позитивність) права
означає сформульованість, відображення його норм у законах та
інших джерелах права; визначеність права відображає притаманну
йому властивість точного і повного формулювання меж
правомірної поведінки суб’єкта, його прав і обов’язків, виду і міри
відповідальності за скоєне правопорушення);
5) регулятивність (виступає регулятором соціально значимої
поведінки людини і є різновидом соціальних норм);
6) системність (норми права не відокремлені одна від одної, а
взаємопов'язані, і у своїй сукупності становлять ієрархічну
структуру, елементами якої є інститути, підгалузі, галузі права);
7) інтелектуально-вольовий характер (має не лише правовий, але і
психологічний механізм дії, тобто регулює поведінку через
свідомість і волю людини).
Таким чином, позитивне право – це система загальнообовязкових,
формально визначених правил поведінки, які встановлюються або
санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин і
забезпечуються її організаційною і примусовою діяльністю.
Соціальне призначення права виражається у його функціях.
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Функції права – це основні напрями його впливу на суспільні
відносини. Вони поділяються на загальносоціальні (виконуються не
тільки правом, але й іншими соціальними інститутами – політикою,
мораллю, релігією, мистецтвом тощо) та спеціально-юридичні
(виконуються лише правом або найбільш ефективно саме правом).
До загальносоціальних функцій права належать (П.М. Рабінович):
1) гуманістична (здійснення і захист прав людини, нації, народу,
людства);
2) організаторська (встановлення, зміна і припинення відносин між
учасниками суспільного життя);
3) управлінська (спрямування діяльності учасників суспільного життя
на виконання певних соціальних завдань, розв'язання певних
соціальних проблем);
4) комунікативна або інформаційна (інформування учасників
суспільного життя про державно-владну волю щодо врегулювання
певних суспільних відносин);
5) орієнтаційно-прогностична (вказівка на припустимі, соціальноприйнятні, безконфліктні способи і засоби задоволення потреб
учасників суспільного життя, що дозволяє їм передбачати
поведінку інших субєктів суспільних відносин);
6) оціночна (оцінювання учасниками суспільних відносин з точки
зору закону власних вчинків, а також поведінки інших суб'єктів);
7) ідеологічно-виховна (формування у людей правового світогляду,
закріплення зразків правомірної поведінки, прищеплення поваги до
права);
8) пізнавальна або гносеологічна (здатність об'єктивного права
виступати джерелом знань про основні «параметри» суспільства –
його економічний, соціальний і державний устрій, мораль, культуру,
звичаї, про взаємини між різними соціальними групами тощо).
До спеціально-юридичних функцій права належать такі функції:
1) закріплююча (утвердження, підтримування суспільних відносин,
які виникли ще до прийняття відповідного нормативного акта);
2) стимулююча (сприяння розвитку таких суспільних відносин);
3) творча (ініціювання, формування суспільних відносин, які взагалі
не існували до видання відповідного нормативного акта);
4) обмежувальна (встановлення рамок, меж щодо існування певних
відносин, гальмування, недопущення їх розширення, збільшення);
5) витіснювальна (сприяння усуненню з життя певних відносин).
За іншою класифікацією до спеціально-юридичних функцій права
належать:
1) регулятивна (закріплення суспільних відносин і забезпечення їх
розвитку):
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а) регулятивна статична (закріплення суспільних відносин за
допомогою тих чи інших інститутів права, забезпечення
стабільності соціально-правових цінностей);
б) регулятивна динамічна (правове забезпечення різноманітних
соціальних процесів, юридичне оформлення динаміки суспільних
відносин);
2) охоронна (спрямована на охорону позитивних суспільних відносин,
недопущення правопорушень за допомогою встановлення системи
юридичного захисту і юридичної відповідальності).
Основні прояви цінності права:
 інструментальна цінність права (є регулятором суспільних відносин,
інструментом для вирішення різноманітних завдань, у тому числі
для функціонування інших соціальних інститутів);
 соціальна цінність права (втілює загальну волю учасників
суспільних відносин, сприяє розвитку цих відносин, забезпечує
стабільність і порядок у суспільстві, служить фактором соціального
прогресу);
 власна цінність права (є втіленням загальнолюдського принципу
справедливості, є вираженням свободи і рівності, юридичною
мірою досягнутої в суспільстві соціальної свободи).
Необхідно розрізняти поняття «право» і «закон» (в широкому
розумінні як джерела права):
 право – це загальна і рівна міра свободи людини, визначена за
допомогою правових норм;
 закон – це зовнішнє вираження права, його офіційна форма.
Держава не створює права, а лише, по-перше, юридично оформлює
відносини, які склалися в суспільстві й відображають потреби
суспільного розвитку, і, по-друге, офіційно повідомляє про їх захист
державою (тобто, право створюється суспільством, а закон – державою).
Право може існувати незалежно від того, втілено воно в певній
державній формі чи ні (тобто, поза інституційними формами свого
вираження – як ідеї, оцінки, зв’язки або діяльність суб’єктів).
Право і форми його вияву є юридичними категоріями, які слід
розглядати в єдності – не ототожнюючи їх і водночас не
протиставляючи. Право як система правил поведінки становить зміст
закону або інших форм права (тобто, право і закон співвідносяться як
зміст і форма, що становлять єдність, але можуть перебувати і в
протиріччі).
Головними формами існування права є звичаєве право (перша
історична форма права), писане право (законодавство, що складається
зі сформульованих державними органами нормативно-правових актів),
прецедентне право, договірне право (складається з нормативних
договорів).
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Законодавство та інші форми права можуть бути визнані
правовими лише за умови наявності в них правового змісту і
легітимності, тобто відповідності їх змісту вимогам справедливості,
інтересам і волі населення (головним критерієм для оцінки чинного
позитивного права є природне право). У неправовому законі право не
втілюється.
Неправовими слід вважати закони, які: 1) є формою узаконеного
свавілля; 2) державні акти, які суперечать закону; 3) закони, дія яких
призводить до результатів, що прямо протилежні тим, на які
розраховував законодавець (як наслідок його недостатньої
компетентності).
Вивчаючи сутність і різні прояви права, слід ураховувати, що в
юридичній науці існує велика різноманітність уявлень про право
(підходів до праворозуміння), що відображають численні аспекти
цього складного явища й особливості світогляду окремих авторів.
Праворозуміння – це інтелектуальний процес осмислення права,
певне його бачення, виражене в конкретних концепціях про його
сутність, форми та функціонування.
Теорія (школа) природного права (окремі ідеї про природні права
виникли ще в часи античності, сама теорія сформувалася в 17 ст.;
представники – Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спіноза, Г. Гроцій, Ф. Вольтер,
Ж.-Ж. Руссо та ін.).
Головні ідеї школи:
 поділ права на природне (діє поза державою, існує у всіх народів,
ґрунтується на правах, що є для всіх людей спільними і
невід’ємними) і позитивне (створене державою, відображає
особливості місцевих умов окремих країн);
 природні права людини і всього народу йдуть від природи людини
або ж від усталеного порядку, що склався в суспільстві незалежно
від впливу держави (право на життя, свободу, власність та ін.);
 позитивне право повинно відповідати вимогам природного,
приводитись у відповідність з ним.
Сучасна теорія «відродженого» природного права має декілька
варіантів.
Позитивні риси юснатуралізму: ствердження ідеї невід’ємних прав
людини, розрізнення права і закону.
Негативні риси: ототожнення права і моралі.
Теорія нормативізму (Г. Кельзен «Чиста теорія права» 1934 р.,
який розвинув ідеї представників концепції позитивізму – Д. Остіна,
М. Коркунова, Г. Шершеневича).
Головні ідеї:
 право розглядається як сукупність норм, що встановлюють
належну поведінку людей та існують об’єктивно, не потребуючи
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ідеологічного обґрунтування (право виводиться само із себе,
завжди є позитивною вимогою належного і може пізнаватися на
основі аналізу виключно правових явищ);
 походження і суть права не піддаються аналізу, всі позаправові
поняття (ідея справедливості, природні і соціальні фактори тощо)
як критерії оцінки права відкидаються;
 вихідним елементом права є норма права як постійна догма, а
єдиним джерелом права є держава, наділена примусовою силою;
 в основі позитивного права лежить так звана основна (Grund)
норма, яка має чисто гіпотетичний характер і стоїть на найвищому
щаблі ієрархії правових норм, забезпечуючи єдність та
узгодженість права;
 при характеристиці права головне значення має форма, надана
йому державою;
 незалежність права від політики;
 держава є чисто правовим явищем – «законним правовим
порядком», «персоніфікацією правопорядку».
Позитивні риси нормативізму: ствердження примату права над
державою; сприяння розвитку провідного в юриспруденції логічного
методу дослідження; наголошування на необхідності поглибленого
вивчення форм права, їх ієрархічних взаємозв’язків.
Негативні риси: ототожнення права і закону; штучне відокремлення
права як системи від фактичних суспільних відносин; нехтування
природними і моральними аспектами у праві.
Соціологічний підхід до праворозуміння (виник у середині
ХІХ ст.; представники – О. Конт, Є. Ерліх, Р. Паунд, М. Окрідж та ін.).
Головні ідеї:
 право є порядком у відносинах між людьми (його треба шукати не
в нормі чи психіці, а в реальному житті, у суспільних відносинах,
які захищаються державою);
 слід розрізняти правову можливість і правову дійсність;
 форми права і втілені в них правові норми є другорядним проявом
права, оскільки тільки право в дії є «живим» правом, тоді як право
у тексті правових норм є «мертвим»;
 не закон, а юридична практика суду та адміністрації наповнює
право реальним змістом;
 зміст права обумовлений цілим рядом соціологічних факторів
(суспільні потреби, особисті якості правозастосовувача тощо).
Позитивні риси соціологічного праворозуміння: визнання
неприпустимості зведення права до закону; надання особливої ваги у
правовому регулюванні правозастосуванню, правосвідомості, системі
фактичних суспільних відносин.
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Негативні риси: ототожнення факторів утворення права
(заінтересованості) з самим правом, недооцінка моральних засад у
праві.
Психологічна школа права (Л. Петражицький, Г. Тард, Л. Кнапп).
Головні ідеї:
 право розглядається винятково як прояв правосвідомості, явище
людської психіки, на яку впливають різні фактори, в тому числі і
законодавство (право є сукупністю певних суб’єктивних переживань
і емоцій, які є відображенням реального життя);
 правові емоції поділяються на переживання позитивного права,
встановленого державою, і на переживання інтуїтивного, особливого
права (останнє розглядається як реальне дієве право);
 право слід розмежовувати з мораллю (право діє в умовах, коли
атрибутивним уявлення одного суб’єкта про право відповідає
імперативне уявлення іншого про обов’язки, у чому й полягає його
перевага над мораллю, яка має односторонній імперативний
характер).
Позитивні риси: розкриття великої ролі правосвідомості в
механізмі правового регулювання.
Негативні риси: відрив від об’єктивної реальності; неможливість в
рамках цієї теорії структурувати право.
Історична школа права (Г. Гуго, Ф. Савіньї, Г. Пухта).
Головні ідеї:
 право є історичним явищем, що виникає поступово, непомітно,
стихійно, у результаті діяльності людей, а законодавча влада тільки
систематизує і доповнює його;
 законодавець не може на свій розсуд творити право і повинен
враховувати культурно-історичні і національні особливості права;
 право має в основі правові звичаї, а закони є похідними від
звичаєвого права.
Негативні риси: перебільшення ролі правових звичаїв.
Марксистське вчення про право.
Головні ідеї:
 право є суто класовим явищем, що має вольовий характер і
матеріально обумовлене (є «піднесеною до закону волею панівного
класу, зміст якої визначається матеріальними умовами життя цього
класу»);
 право є частиною надбудови над економічним базисом суспільства,
який і визначає зміст права;
 право може здійснювати зворотний вплив на економіку і на
суспільне життя;
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 право є «правом нерівності», оскільки застосовується як «рівний
масштаб» до різних за якостями і можливостями особистостей (в
процесі побудови комунізму повинно відмерти).
Позитивні риси: наголошення на наявності у права певної
соціальної бази, його матеріальній обумовленості.
Негативні риси: проголошення верховенства держави над правом;
ототожнення права із законодавством; орієнтація на примус у праві;
заперечення його загальносоціальної цінності.
Теорія інституціоналізму (М. Оріу, Л. Дюгі): ґрунтується на
понятті «інституція», під якою розуміють юридично здійснювану
ідею, і розглядає право як суспільний інститут. Існує два типи
інститутів – персоніфіковані (фізичні особи і корпорації) та
неперсоніфіковані («інститути-речі», зокрема юридичні норми тощо).
Ситуація світоглядного і методологічного плюралізму виявляється
і в різноманітності теорій, які пояснюють складний і багатоаспектний
процес виникнення права. Зазначена різноманітність зумовлена
відмінностями в світогляді авторів теорії, особливостями епохи, до
якої належать той чи інший автор (у т. ч. притаманним їй рівнем знань
про суспільство), соціальним замовленням тощо. Головна відмінність
між окремими теоріями права полягає в застосуванні їх авторами
різних підходів до праворозуміння.
Теологічна теорія (виникла у ХІІ ст.; представники –
Ф. Аквінський, Ж. Марітен): право, як і держава, було створено Богом
і дароване людині через правителів або пророків; право виражає волю
Бога і тому несе в собі добро і справедливість; принцип ієрархії форм
(божественної, духовної, матеріальної), за яким збудовано світ,
поширюється і на систему законів – природних, людських, вічних,
божественних.
Теорія природного права (сформувалася в XVII-XVIII ст.,
представники – Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та ін.): поряд з
позитивним правом, встановленим державою, існує природне право,
яке є первинним, виникає незалежно від держави як закон
доброчинності (право справедливого розуму); природне право
належить людині від народження, але потребує забезпеченості й
захисту (гарантій); такі гарантії формуються шляхом укладання
суспільного договору, за яким люди відмовилися від можливості
самостійно захищати свої права і домовились утворити державу, яка
має право видавати закони і забезпечує їх виконання можливістю
застосування примусу; чинне позитивне право в разі його
невідповідності природному праву повинно бути змінене; природне
право, як обумовлене природою людини, є вічним і незмінним.
Історична школа (виникла у XVIII ст., представники – К. Савіньї,
Г. Пухта та ін.): право є об`єктивним історичним явищем,
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обумовленим етнокультурними факторами; воно виникає спонтанно
(як мова народу), виростаючи з національної свідомості («народного
духу») і набуваючи специфічного характеру, притаманного тільки
певному народові в найбільш ранній період його історії; «народний
дух» безпосередньо проявляється у звичаях, а законодавці лише
виражають у юридичній формі те, що диктує «народний дух»
(законодавча діяльність – заключна стадія утворення права); право не
має універсального характеру і тому його інститути слід вивчати в
конкретно-історичному контексті.
Психологічна школа (виникла у ХІХ ст., представники –
Л. Петражицький, Т. Тард): сутність права полягає у правових емоціях
і переживаннях; законодавство є тільки «проекцією» правових
переживань; витоки права слід шукати у сфері людської психіки
(індивідуальної або колективної), а саме в таких її проявах, як потреба
в підпорядкуванні, почуття наслідування, пристосування як спосіб
вирішення соціальних суперечностей тощо.
Марксистська теорія (виникла у ХІХ ст., представники – К. Маркс,
Ф. Енгельс, В. Ленін): право є зведеною у закон волею панівного
класу, зміст якої визначається матеріальними умовами життя цього
класу; виникнення права пов`язане із формуванням класів і боротьбою
між ними (панівний клас пристосовує звичаї до своїх потреб, а в разі
необхідності цілеспрямовано створює закони); розвиток права як і
його виникнення зумовлюється змінами в економічній структурі
суспільства (економічний базис, спосіб виробництва матеріальних
благ детермінує характер правової надбудови); право разом з іншими
складовими надбудови здійснює зворотній вплив на економічний
базис.
Теорія примирення (Г. Берман, Е. Аннерс): право виникає внаслідок
необхідності упорядкування відносин між родами; договори про
примирення укладалися народними зборами чи радами старійшин в
усній (символічній) формі; внаслідок повторення ситуацій
однорідного характеру договори про примирення поступово
переросли в правила – юридичні норми (право примирення).
Сучасні наукові уявлення про виникнення права будуються з
урахуванням найбільш обґрунтованих положень згаданих вище теорій
на основі відомостей історичної науки. Остання вбачає витоки права у
соціальних нормах первіснообщинного ладу.
Людське суспільство як складна система може нормально
функціонувати і розвиватися лише спираючись на певні правила, за
допомогою яких суспільні відносини упорядковуються. Правила
поведінки, які регулюють відносини між людьми та їх об`єднаннями,
називають соціальними нормами.
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Соціальні норми первіснообщинного ладу, взяті в їх сукупності,
іноді називають мононормами (грец. monos – єдиний, norma –
правило), розуміючи при цьому єдині для всіх членів суспільства
правила поведінки, які склалися на основі звичаїв, ритуалів, міфів,
заборон (табу) і мали обов`язковий характер.
Види соціальних норм первіснообщинного ладу:
 ритуали і обряди – правила поведінки, що характеризуються
передусім зовнішньою, суворо визначеною формою їх виконання,
мають масовий характер і здійснюють регулятивну і виховну
функції (наприклад, обряд ініціації);
 звичаї – правила поведінки, що мають природну основу, склалися
поступово (протягом життя декількох поколінь) і стали
загальнообов`язковими внаслідок їх багаторазового повторення;
 табу – обов`язкові та незаперечні заборони (на дії, на слова, на
людей, на предмети), спрямовані на захист роду від біологічного
виродження, природної стихії, а також на відтворення життєвих
благ, певних умов існування людей у колективі;
 міфи – перекази (розповіді) про духів, богів, героїв, пращурів, які
виконували такі функції: пізнавальну (у споглядально-образній
формі передавали знання, уявлення про явища природи і
суспільного життя); регулятивну (їх нормативно-приписуюча
частина доводила в концентрованому вигляді досвід людства до
кожного члена суспільства); ідеологічну (були керівництвом до дій,
бо містили у собі їх обґрунтування);
 норми первісної релігії, що виконували спочатку компенсаторну, а
згодом регулятивну функції;
 норми первісної моралі, що ґрунтувалися на уявленнях про добро і
зло, але їх дотримання пов`язувалося передусім з поділом людей на
«своїх» і «чужих».
Поступово основним засобом регулювання поведінки людей в
умовах родового ладу стали звичаї. Проте слід врахувати, що звичаї
були тісно пов`язані з міфологією та іншими видами соціальних норм
(релігія і мораль виникають пізніше); племінні органи управління
іноді приймали рішення, які не відповідали існуючим звичаям, однак
освячені авторитетом цих органів засвоювалися общинниками як нові
правила поведінки.
Характерні риси звичаїв:
1) регулювали найбільш стійкі суспільні відносини, що склалися
протягом тривалого періоду;
2) мали природну основу (виражали життєві закономірності, порушення
яких загрожувало негативними наслідками для всього роду);
3) втілювали авторитет всього суспільства і тому виконувалися
добровільно, не потребуючи примусу;
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4) існували у свідомості людини, передавалися в усній формі з
покоління в покоління, стаючи стереотипом поведінки;
5) не знали поділу на права і обов`язки;
6) опосередковували всі сторони людського буття (організація спільної
праці, розподіл продуктів, взаємовідносини між чоловіком і
жінкою, процедура вирішення спорів і т. ін.).
Нормативну систему, яка будувалася на звичаях, традиціях, міфах,
називають «примітивним» або «традиційним» правом родового ладу.
Це соціальне право, яке належить роду як цілому (його рисами є
невиокремленість індивіда з роду, усвідомлення обставин життя лише
поколіннями). З розвитком родових відносин міжродове право
трансформується у внутрішньородове (права роду стосовно його
членів і, навпаки, права членів роду по відношенню до всього роду і
по відношенню один до одного).
Більшість сучасних учених вважають, що виникнення права
значною мірою обумовлене тими ж причинами, що й виникнення
держави: розвиток економічних відносин; майнове і соціальне
розшарування суспільства, загострення соціальних суперечностей і
конфліктів; формування і ускладнення політичного життя суспільства;
перетворення людини на самостійного індивіда зі своїми автономними
потребами та інтересами; загострення в період розпаду родового ладу
військового протистояння окремих племен. Як наслідок – мононорми
родоплемінного ладу перестають забезпечувати порядок у суспільстві,
його цілісність і подальший розвиток.
Формування права відбувається шляхом ускладнення суспільних
відносин, постійного повторення цих відносин, їх визнання і захисту
державою. Нові за змістом права і обов`язки членів суспільства
спочатку мали казуально-особистий характер, та згодом внаслідок
повторюваності типових життєвих ситуацій і контролю за ними з боку
владних структур вони визнавалися загальнообов`язковими (набували
нормативного значення). На наступному етапі відбувається закріплення
норм у письмових джерелах (3-2 тис. до н. е.).
Основні шляхи формування юридичного права:
1) визнання індивідуальних, фактичних повторюваних відносин
правом і становлення звичаєвого права (санкціонування, тобто
мовчазне або офіційне схвалення державою звичаїв та їх захист);
2) утворення правових норм судовими органами (правові прецеденти
– рішення з конкретних справ, які набували нормативного
характеру, тобто ставали загальнообов`язковими при вирішенні
аналогічних справ);
3) пряме встановлення правових норм державною владою у вигляді
нормативних актів (можливість вироблення і використання
спеціальних понять; чіткість формулювання змісту прав і
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обов`язків; оперативність реагування на потреби соціальної
практики).
У стародавніх юридичних пам`ятках іноді поєднувалися деякі
законодавчі положення із нормами звичаєвого права, викладеними в
узагальненому виді судових прецедентів (наприклад, Руська Правда
Ярослава Мудрого 1016 р.).
Отже, юридичне право формується в умовах переходу від
первісного до державно-організованого суспільства, набуваючи трьох
основних форм – права звичаю, права судді та права законодавця.
Основою цього процесу є повторюваність певних, об`єктивно
зумовлених суспільних відносин.
З вищевикладеного випливають відмінності права від соціальних
норм первіснообщинного ладу:
1) за механізмом (способом) формування:
 мононорми складалися внаслідок багаторазового повторення
найдоцільніших варіантів поведінки;
 право формування шляхом ускладнення суспільних відносин, що
постійно повторюються, їх визнання і захисту державою;
2) за джерелом виникнення:
 джерелом виникнення соціальних норм первісного суспільства
була вся община;
 право (юридичне) встановлюється або санкціонується державою;
3) за соціальною сутністю:
 первісні норми поведінки виражали волю всіх членів суспільства і
забезпечували вирішення загальних справ;
 норми права виражають волю передусім домінуючої частини
населення, служать інтересам окремих соціальних верств;
4) за формою існування:
 первісні норми поведінки існували у свідомості людей (усно
передавалися від покоління до покоління);
 норми права закріплюються у законах та інших джерелах (у формі
писаних документів);
5) за ступенем структурованості:
 первісні норми поведінки не знали поділу на права та обов`язки;
 у нормах права розмежовуються права та обов`язки (право
встановлює дозволи, веління і заборони);
6) за засобами забезпечення:
 норми первісного суспільства забезпечувалися звичкою, громадським
осудом, авторитетом, внутрішнім переконанням;
 норми права забезпечуються, крім інших засобів, державним
примусом.
Розвиток юридичного права в державно-організованому суспільстві
в різні епохи і в різних регіонах світу виявив широкий спектр його
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можливих форм і сутнісних проявів, що актуалізує потребу в його
типологізації.
Історичний тип права – це сукупність суттєвих рис, притаманних
усім правовим системам, які спираються на певний тип виробничих
відносин і відповідний тип держави та виражають соціальну сутність і
спрямованість правового регулювання.
Основні історичні типи об`єктивного юридичного права:
1) племінно-бюрократичний;
2) рабовласницький;
3) феодальний;
4) буржуазний;
5) соціально-демократичний (у майбутньому).
Сьогодні у багатьох державах існує перехідний від буржуазного до
соціально-демократичного тип права – право соціально-демократичної
орієнтації (у промислово розвинутих країнах соціально орієнтованого
капіталізму та у країнах, що переходять від авторитарнобюрократичного ладу псевдосоціалізму до громадянського суспільства).
Лекційне заняття
План
1. Поняття і різні прояви права.
2. Ознаки права.
3. Функції права і його соціальна цінність.
4. Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву.
5. Головні підходи до праворозуміння.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і різні прояви права.
2. Ознаки права.
3. Функції права і його соціальна цінність.
4. Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву.
5. Головні підходи до праворозуміння.
Питання для самостійного опрацювання
1. Теорії походження права.
2. Соціальні норми первіснообщинного ладу.
3. Закономірності виникнення права.
4. Відмінності права від соціальних норм первіснообщинного ладу.
5. Праворозуміння та його значення для процесу пізнання права.
6. Соціальна цінність права.
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Глосарій: право як загальносоціальне явище, юридичне право, об'єктивне
юридичне право, суб'єктивне юридичне право, нормативність права,
функції права, праворозуміння, соціальні норми, мононорми, ритуали,
обряди, звичаї, табу, міфи, традиційне («примітивне») право, історичний
тип права.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Чому термін «право» вважається багатозначним?
1.2. Що юридична наука розуміє під природним правом?
1.3. Дайте визначення поняття «юридичне право» в об’єктивному та
суб’єктивному аспектах. Поясніть взаємозв’язок цих аспектів.
1.4. Які ознаки притаманні позитивному праву? У чому полягає
формальна визначеність цього права?
1.5. Охарактеризуйте функції права.
1.6. У чому полягає інструментальна, соціальна і власна цінність
права?
1.7. Що розуміють під праворозумінням?
1.8. Назвіть основні підходи до праворозуміння, що склалися в
юридичній науці, розташувавши їх у порядку найбільшої наукової
обґрунтованості й актуальності для сьогодення.
1.9. Які теорії виникнення права Вам відомі?
1.10. Охарактеризуйте загальні історичні закономірності виникнення
права. Що розуміють під мононормами?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Скласти порівняльну таблицю «Відмінності права від соціальних
норм первіснообщинного ладу».
4.2. Розробити хронологічну схему «Історичні типи права».
5. Розв’язати тести:
5.1. В межах якого типу праворозуміння право трактується як система
юридичних норм, встановлених та забезпечених державою:
а) юридичний позитивізм;
б) соціологічна юриспруденція;
в) психологічна юриспруденція;
г) інтегративна юриспруденція.
5.2. Вкажіть, яка з теорій передбачає можливість виникнення права із
звичаїв, традицій:
а) матеріалістична;
б) позитивістська;
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в) історична;
г) соціологічна.
5.3. Вкажіть, яка з теорій пояснює виникнення права необхідністю
фіксації волі панівного класу в законі:
а) матеріалістична;
б) нормативістська;
в) історична;
г) соціологічна.
5.4. Система загальнообов’язкових, формально визначених правил
поведінки, встановлених (санкціонованих) та забезпечених державою
з метою регулювання, охорони та захисту суспільних відносин:
а) природне право;
б) об’єктивне юридичне право;
в) суб’єктивне право;
г) інтуїтивне право.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
об’єктивного юридичного права:
а) встановлюється державою;
б) не має форм зовнішнього виразу;
в) являє собою єдину систему норм права;
г) має декларативний характер.
5.6. Основні напрями впливу права на людину та суспільство, що
розкривають його сутність і призначення:
а) норми права;
б) функції права;
в) принципи права;
г) джерела права.
5.7. Під якими номерами правильно вказані види загальносоціальних
функцій права:
а) інформаційна;
б) охоронна;
в) виховна;
г) регулятивна.
5.8. До спеціально-юридичних функцій права належить:
а) інформаційна;
б) прогностична;
в) виховна;
г) регулятивна.
5.9. До спеціально-юридичних функцій права належить:
а) орієнтаційна;
б) охоронна;
в) прогностична;
г) виховна.
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5.10. Жан Жак Руссо був прибічником теорії походження держави і
права:
а) органічної;
б) географічної;
в) природно-правової;
г) патріархальної.
Джерела і література: 9-16, 20, 35, 37, 45, 54, 55, 63, 82.
Тема 11. Принципи права

***

Слово «принцип» у перекладі з латинської мови означає «початок»,
«першооснова», «первинність».
Принципи права – це:
 керівні засади (ідеї), які зумовлюються об’єктивними закономірностями
існування і розвитку людини та суспільства і визначають зміст і
спрямованість правового регулювання;
 такі відправні ідеї його існування, які виражають найважливіші
закономірності і підвалини певного типу держави і права, є
однопорядковими із сутністю права і становлять його головні риси,
відрізняються
універсальністю,
вищою
імперативністю
і
загальнозначимістю,
відповідають
об’єктивній
необхідності
побудови і зміцнення певного суспільного виду.
Доволі поширеною є думка, згідно з якою загальні ідеї (засади), що
не закріплені у правових приписах, можуть вважатися лише «ідеями
права» (ідеями чи принципами правосвідомості або принципами, що
передують створенню системи права), тобто вони не вважаються
правовими принципами, бо останні повинні бути прямо чи непрямо
закріплені у нормах права.
Відповідно, розрізняють два способи вираження принципів права:
 безпосереднє формулювання їх у нормах права (текстуальне
закріплення);
 виведення принципів права зі змісту нормативно-правових актів
(змістове закріплення).
Виходячи з широкого розуміння принципів права (на відміну від
формально-юридичного) формами існування принципів права можна
вважати: вихідні ідеї правових теорій і концепцій; правові орієнтації
суб’єктів права; зміст правових норм; вимоги правового регулювання;
правові цінності тощо.
Принципи права не формулюють конкретних прав і обов’язків і не
завжди забезпечені конкретними законодавчими санкціями, однак
відіграють провідну роль у сфері права:
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 є квінтесенцією права (стисло, концентровано відображають
найсуттєвіші його риси);
 спрямовують розвиток і функціонування всієї правової системи,
координують функціонування механізму правового регулювання;
 мають властивість вищої імперативності, універсальності,
загальнозначущості і характеризуються стійкістю і стабільністю
протягом невизначеного тривалого часу (цементують систему
права);
 зумовлюють напрями правотворчої, правозастосовчої та іншої
юридичної діяльності;
 є критеріями оцінки правності (правової природи) дій органів
держави та інших суб’єктів права;
 формують правову свідомість і правову культуру.
Основне призначення принципів права полягає в тому, що вони:
1) здійснюють універсальне й узагальнене закріплення основ
суспільного ладу; 2) забезпечують одноманітне формулювання норм
права; 3) здійснюють вплив на суспільні відносини у формі правового
регулювання та інших видів правового впливу; 4) використовуються
при вирішенні конкретних юридичних справ (зокрема, при застосуванні
аналогії права у випадках наявності прогалин у законодавстві).
Класифікація принципів права:
 за формою нормативного вираження (закріплені у міжнародноправових договорах, конституціях, поточному законодавстві);
 за видом структурних спільностей (загальнолюдські, типологічні,
конкретно-історичні);
 за змістом (загальносоціальні та спеціально-юридичні);
 за сферою дії (загальноправові, міжгалузеві, галузеві та принципи
правових інститутів).
Широку і детальну класифікацію принципів права пропонує
А.М. Колодій, який виділяє такі принципи:
1) правосвідомості;
2) правоутворення;
3) правотворчості (а серед них – законотворчості і нормотворчості);
4) системи права (загальноправові (основні), міжгалузеві, галузеві,
інститутів права);
5) структури права:
а) загальносоціального і юридичного;
б) публічного і приватного;
в) регулятивного і охоронного;
г) матеріального і процесуального;
д) об’єктивного і суб’єктивного;
6) правореалізації (а серед них – правозастосування);
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7)

правоохорони (а серед них – правосуддя і юридичної
відповідальності).
Серед правових принципів розрізняють також: 1) правові аксіоми –
ідеї (положення), які сприймаються без доведення (наприклад, закон
зворотної сили не має); 2) правові презумпції – припущення про
наявність чи відсутність певних юридичних фактів.
Презумпції поділяються на такі, що: а) не можуть бути спростовані
(наприклад, презумпція недієздатності душевнохворої людини);
б) можуть бути спростовані (наприклад, презумпція невинуватості).
Розглянемо детальніше окремі види принципів права.
Як зазначалося вище, за видом структурних спільностей розрізняють
загальнолюдські (цивілізаційні), типологічні та конкретно-історичні
принципи права.
Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права – це правові засади
(ідеали), які зумовлюються певним рівнем розвитку людства
(цивілізації), втілюють найпрогресивніші здобутки його правової
історії, визначені у міжнародно-правових актах і повинні виступати
універсальним критерієм становлення і розвитку національних
правових систем.
Міжнародно-правові акти, в яких закріплено такі принципи: Статут
ООН 1945 р.; Декларація про принципи міжнародного права, що
стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами
відповідно до Статуту ООН 1970 р.; Заключний Акт НБСЄ 1975 р. та ін.
До загальнолюдських відносять такі принципи:
1) гуманізму (людина є найвищою соціальною цінністю, а її права і
свободи – невід’ємними);
2) демократизму (визнання і гарантування політичних прав людини,
забезпечення участі народу у формуванні і здійсненні державної
влади, зокрема, у створенні і вдосконаленні законодавства);
3) справедливості (відповідність, гармонійність між результатами
діяльності людей і відповідною реакцією на них суспільства у
вигляді винагороди, заохочення чи осуду);
4) свободи (діяльність органів держави і посадових осіб має бути
спрямована на створення умов для реалізації і захисту свободи
людини як абсолютного блага, що може бути обмежене лише
необхідністю забезпечити свободу інших осіб);
5) рівності (рівність правового становища всіх перед законом і судом
незалежно від кольору шкіри, національності, статі тощо).
Типологічні принципи права – це керівні засади (ідеї), які властиві
всім правовим системам певного історичного типу і відображають
його соціально змістовну сутність.
Для рабовласницького типу права характерні: тісне переплетення
норм права з родоплемінними звичаями; вплив релігії на формування
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права; невизнання рабів суб’єктами права; відсутність чіткого
формулювання складів злочинів; свавілля судді та ін.
Для феодального типу права характерні: право привілеїв, що мало
становий характер; право безконтрольного застосування сили з боку
феодалів; партикуляризм (роздробленість) права; наявність канонічного
(церковного) права та ін.
Особливість сучасних (перехідних) правових систем соціальнодемократичної орієнтації полягає в тому, що їх основні типологічні
принципи поступово наповнюються загальнолюдським змістом
(наближаються до цивілізаційних принципів).
Конкретно-історичні принципи права – це основні засади, що
відображають специфіку права певної держави у конкретних
соціальних умовах конкретно визначеного періоду (наприклад,
принцип федеративності права у США).
Загальнолюдські і типологічні принципи права належать до
структури предмета загальної теорії держави і права, а конкретноісторичні – до предмета відповідних галузевих юридичних наук.
За змістом розрізняють загальносоціальні і юридичні принципи
права.
Загальносоціальне право – це право, яке формується всіма
соціальними інститутами громадянського суспільства, виникає
спонтанно у процесі безпосередньої взаємодії його суб’єктів та існує у
вигляді найбільш зрозумілих принципів правового порядку врегулювання
суспільних відносин. Ці принципи передаються юридичному праву,
що встановлене державою.
Загальносоціальні принципи права відображають систему цінностей,
що властиві суспільству і мають чи повинні мати правову форму
вираження, тоді як юридичні принципи являють собою засади
формування та функціонування власне права і поділяються на
загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи і принципи інститутів.
Загальносоціальні принципи права:
 принципи, що обумовлені політичною системою (демократії;
політичного плюралізму; закріплення і забезпечення політичних
прав і свобод; автономності, незалежності і змагальності підсистем
політичної системи; поділу влади; сполучення переконання і
примусу; верховенства права тощо);
 принципи, що обумовлені економічною системою (охорони власності;
свободи і рівноправності різних форм власності (в ринковій
економіці) або монізму власності (в одержавленій економіці);
свободи підприємницької діяльності, свободи договорів, змагальності
та конкуренції або заборони підприємницької діяльності і
приватної ініціативи, централізму і плановості тощо);
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 принципи, що обумовлені соціальною системою (соціальної
солідарності; соціальної спрямованості держави; соціальної безпеки;
правової та іншої соціальної охорони природного середовища
тощо);
 принципи, що обумовлені духовною сферою життя суспільства
(соціальної справедливості; гуманізму; свободи вираження думки і
переконань; свободи совісті; ідеологічного та культурного
плюралізму тощо).
Загальноправові принципи – це вихідні засади, характерні для права
в цілому, які визначають якісні особливості всіх правових норм
національної правової системи незалежно від специфіки регульованих
ними суспільних відносин (тому їх називають основними).
До загальноправових належать такі принципи:
1) єдність прав і обов’язків суб’єктів суспільних відносин (кожен
суб’єкт може виступати щодо іншого суб’єкта водночас як носій і
прав, і обов’язків; праву одного суб’єкта може відповідати
обов’язок іншого) – спрямований на поєднання публічних і
приватно-правових засад у праві, узгодження інтересів різних
суб’єктів права (праву кореспондує обов’язок);
2) гарантованість прав і свобод людини і громадянина (їх
забезпеченість економічними, політичними, ідеологічними та
юридичними гарантіями);
3) принцип відповідальності за вину (застосування заходів юридичної
відповідальності в усіх галузях права можливе лише за наявності
вини, за винятком цивільно-правової відповідальності власника
джерела підвищеної небезпеки);
4) принцип законності (вимоги суворого і неухильного дотримання
законів і відповідних їм підзаконних актів усіма суб’єктами
суспільних відносин; верховенство закону в системі юридичних
актів; єдність законності, тобто однакове розуміння і дотримання
законів; неприпустимість зворотної дії законів, які встановлюють
або посилюють юридичну відповідальність тощо);
5) принцип диференціації права (поділ права на публічне і приватне,
на відносно самостійні галузі та інститути).
Міжгалузеві принципи – принципи, які діють одночасно у
декількох споріднених галузях права.
У галузях цивілістичного циклу діє загальнодозвільний тип
регулювання («дозволено все, що прямо не заборонено законом»).
Діяльність органів держави регулюється нормами галузей
адміністративного, кримінального і процесуального циклу на основі
спеціальнодозвільного принципу («дозволено лише те, що прямо
дозволено законом»).
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Міжгалузевими є принципи судоустрою і судочинства, зокрема:
здійснення правосуддя тільки судом; ніхто не може бути суддею у
власній справі; незалежність суддів і підкорення їх тільки закону;
рівність прав учасників судового розгляду; всебічність, повнота і
об’єктивність з’ясування обставин справи та ін.
Галузевими є принципи, які характеризують конкретну галузь
права, сприяючи (поряд з предметом і методом) індивідуалізації цієї
галузі як самостійної в загальній системі права. Наприклад: рівність
сторін у майнових відносинах (у цивільному праві); свобода праці (у
трудовому праві); відповідальність особи лише за вчинення суспільно
небезпечного діяння, передбаченого в законі як злочин (у
кримінальному праві).
Принципи правових інститутів діють у межах окремих інститутів
права (окремі фахівці в галузі теорії права піддають сумніву
необхідність існування таких принципів). Інституту призначення
покарання у кримінальному праві відповідає ціла система принципів,
зокрема: визначеність покарання у вироку судді; обґрунтованість та
обов’язковість мотивування покарання у вироку; покарання не може
спричиняти фізичних страждань засудженому або принижувати його
людську гідність; індивідуалізація покарання та ін.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і класифікація принципів права.
2. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права.
3. Загальноправові принципи.
4. Міжгалузеві й галузеві принципи.
5. Принципи правових інститутів.
Питання для самостійного опрацювання
1. Принцип верховенства права (панування права): генезис та
державно-інституційне втілення.
2. Співвідношення принципів верховенства права і верховенства
закону.
3. Роль принципів як загальних орієнтирів у правотворчості та
правореалізації.
Глосарій: принципи права, загальнолюдські (цивілізаційні) принципи
права, типологічні принципи права, конкретно-історичні принципи
права, загальносоціальне право, загальноправові принципи, міжгалузеві
принципи права, галузеві принципи права.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
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знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що розуміють під принципами права?
1.2. Охарактеризуйте можливі способи зовнішнього вираження принципів
права. Чи можна вважати загальні ідеї (засади), що не закріплені у
правових приписах, правовими принципами?
1.3. Обгрунтуйте провідну роль правових принципів у сфері права.
1.4. На які види (групи) поділяються принципи права?
1.5. Охарактеризуйте загальнолюдські принципи права. У чому полягає
зміст принципу справедливості?
1.6. Як Ви розумієте відмінність між типологічними та конкретноісторичними принципами права?
1.7. Дайте характеристику загальносоціальних і спеціально-юридичних
принципів права, порівнявши їх між собою.
1.8. Охарактеризуйте загальноправові принципи права.
1.8. Наведіть приклади міжгалузевих і галузевих принципів права та
поясніть їх роль у правовому регулюванні.
1.9. Чи обґрунтованою є думка щодо існування принципів правових
інститутів? Наведіть приклади таких принципів.
1.10. Назвіть найважливіші міжнародно-правові акти, в яких закріплено
принципи права.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити максимально повну схему класифікації принципів права.
4.2. Виписати принципи права, закріплені у першому розділі Конституції
України.
5. Розв’язати тести:
5.1. Керівні засади (ідеї), які зумовлюються об’єктивними закономірностями
існування і розвитку людини та суспільства і визначають зміст і
спрямованість правового регулювання:
а) функції права;
б) принципи права;
в) джерела права;
г) норми права.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані види принципів
права за сферою дії:
а) принципи моралі;
б) загальні принципи права;
в) принципи релігії;
г) галузеві юридичні принципи.
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5.3. У відповідях під якими номерами правильно вказані види принципів
системи права України:
а) загальнолюдські принципи;
б) галузеві принципи;
в) типологічні принципи;
г) принципи інститутів права.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні ознаки
принципів права:
а) містять індивідуальні приписи;
б) мають загальний, засадничий характер;
в) для виразу змісту використовують форму іншого джерела права;
г) діють щодо персоніфікованих суб’єктів.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види принципів
права за сферою дії:
а) інтерпретаційні;
б) принципи інститутів права;
в) складні;
г) міжгалузеві.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно вказані види принципів
права за територією поширення:
а) міжнародні;
б) галузеві;
в) внутрішньодержавні;
г) складні.
5.7. Принцип свободи шлюбу належить до групи:
а) загальноправових принципів;
б) міжгалузевих принципів;
в) галузевих принципів;
г) загальнолюдських принципів.
5.8. Правові засади (ідеали), які зумовлюються певним рівнем
розвитку людства (цивілізації), втілюють найпрогресивніші здобутки
його правової історії, визначені у міжнародно-правових актах і
повинні виступати універсальним критерієм становлення і розвитку
національних правових систем – це принципи права:
а) загальнолюдські;
б) типологічні;
в) конкретно-історичні;
г) національні.
5.9. Керівні засади (ідеї), які властиві всім правовим системам певного
історичного типу і відображають його соціально змістовну сутність –
це принципи права:
а) загальнолюдські;
б) типологічні;
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в) конкретно-історичні;
г) національні.
5.10. Принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом»,
належить до групи:
а) загальноправових принципів;
б) міжгалузевих принципів;
в) галузевих принципів;
г) принципів правових інститутів.
Джерела і література: 1, 9-15, 17, 38, 57.
***
Тема 12. Право в системі соціальних норм
Осмислення сутності та специфічних рис юридичного права
зумовлює необхідність у з’ясуванні його місця в системі соціальних
норм.
Соціальні норми – це правила поведінки загального характеру, які
виникли в процесі історичного розвитку, виявляють волю певної
частини населення або всього суспільства, регулюють різні сфери
суспільних відносин і забезпечуються різними засобами соціального
впливу.
Загальні риси соціальних норм:
1) соціальний характер (на відміну від норм технічних, агрономічних,
фізіологічних, медичних та інших, які встановлюють порядок
поводження людей зі штучними або природними об’єктами чи
тваринами, соціальні норми регулюють суспільні відносини,
соціально значиму поведінку людей);
2) об’єктивна обумовленість (складаються історично, закономірно,
під тиском необхідності регулювання суспільних відносин; є
результатом нормативної фіксації (узагальнення) стійких повторюваних
суспільних відносин; обумовлені соціально-економічним ладом і
відображають особливості культури того чи іншого суспільства);
3) загальний характер (на відміну від індивідуальних приписів є
неперсоніфікованими – зверненими до невизначеного кола осіб;
діють безперервно в часі і розраховані на багаторазове застосування);
4) є мірою свободи індивіда (встановлюють діяння дозволені та
недозволені; визначають способи задоволення інтересів і потреб;
встановлюють межі соціальної експансії індивіда);
5) гарантованість (більшість з них забезпечені на випадок порушення
засобами державного або суспільного впливу);
6) системність (у своїй сукупності являють собою єдину систему
соціального регулювання, елементи якої між собою тісно
взаємопов’язані);
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7) виникають у результаті свідомо-вольової діяльності людей
(формуються і забезпечуються групами людей, воля та інтереси
яких знаходять вираз у змісті тих чи інших соціальних норм).
Класифікація соціальних норм:
 за змістом регульованих відносин (політичні, економічні, релігійні,
естетичні, організаційні, технічні тощо);
 за способами встановлення і забезпечення виконання (норми права,
норми моралі, звичаї, корпоративні норми);
 за способами закріплення і зовнішнього виразу (норми, що існують
у свідомості людей; норми, що виражені в усній або письмовій
формі).
Інколи розрізняють також вторинні (змішані) нормативні структури
(наприклад, релігійні норми поєднують у собі риси і моральних, і
корпоративних норм).
Розглянемо найважливіші види соціальних норм у їх співвідношенні з
правом.
Мораль – це система життєвих принципів, поглядів, суджень,
переконань, а також відповідних їм норм поведінки, що склалися
згідно з уявленням людей про добро і зло, справедливість, обов’язок,
честь і гідність і забезпечуються внутрішнім переконанням і силою
громадської думки.
Як самостійні нормативні регулятори право і мораль мають спільні
риси:
1) мають нормативний характер (є нормами, що окреслюють межі
свободи індивідів і відображають вимогу справедливості);
2) спрямовані на збереження порядку і стабільності в суспільстві,
забезпечення рівноваги між особистими, груповими і суспільними
інтересами;
3) є універсальними критеріями оцінки поведінки суб’єктів у різних
сферах суспільної діяльності;
4) виступають важливим чинником розвитку культури і суспільства в
цілому.
Відмінності права і моралі:
1) за походженням:
 норми моралі мають неофіційний характер, формуються поступово,
в процесі суспільного життя, передаються з покоління до покоління;
 норми права мають офіційний загальнообов’язковий для всіх осіб
характер, встановлюються або санкціонуються державою;
2) за сферою регулювання:
 норми моралі поширюються на відносини, які можуть бути не
врегульовані правом (зокрема, не піддаються зовнішньому
контролю – кохання, дружба і т. ін.);
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 норми права регулюють лише ті відносини, які мають
загальносуспільне значення і є найважливішими;
3) за формою вираження:
 норми моралі існують у свідомості людей і формального
визначення, як правило, не мають;
 норми права закріплюються у нормативно-правових актах та інших
джерелах, визнаних державою (є інституціоналізованим утворенням);
4) за ступенем деталізації:
 норми моралі встановлюють лише загальний принцип поведінки
(бути чесним, справедливим тощо);
 норми права закріплюють чітко визначені права та обов’язки
суб’єктів права;
5) за способом забезпечення виконання та специфікою санкцій:
 норми моралі забезпечуються внутрішнім переконанням, силою
громадської думки, суспільним впливом, соціально-психологічними
стереотипами;
 право охороняється державою і забезпечується її примусовою
силою;
6) за часом виникнення:
 норми моралі існують у будь-якому суспільстві, в тому числі до
виникнення держави;
 норми юридичного права в первіснообщинному суспільстві не
існували (існують у державно-організованому суспільстві);
7) за ознакою системності:
 норми моралі не характеризуються єдністю, погодженістю велінь
(можуть, крім того, мати груповий, класовий характер);
 норми права утворюють єдину погоджену систему приписів.
У філософській і юридичній літературі існують різні погляди на
співвідношення права і моралі (наприклад, В. Соловйов розглядав
право як «мінімум моралі»). Окремі науковці вважають, що право – це
юридично оформлена мораль.
Попри існування тісного взаємозв’язку право і мораль доцільно
розглядати як відносно самостійні суспільні явища, що можуть
взаємодіяти різними способами:
 взаємодоповнення моральних і правових норм, що містять
аналогічні положення (моральна обґрунтованість правових велінь
підвищує ефективність правового регулювання суспільних відносин)
– наприклад, у випадку юридичного закріплення морального
обов’язку батьків піклуватися про виховання дітей і обов’язку
дітей піклуватися про батьків;
 суперечність між нормами права і моралі, що породжує
конкуренцію різних моделей поведінки і ускладнює реалізацію
вимог, які випливають зі змісту цих норм (мораль є
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консервативною, стабільною, а право більш динамічно відображає
потреби суспільного розвитку – наприклад, стосовно штучного
запліднення, евтаназії – прискорення смерті невиліковного хворого
і т. ін., крім того у будь-якому суспільстві існують прояви
антисоціальної групової моралі, наприклад, у злочинному
середовищі);
 відсутність прямого зв’язку між нормами права і моралі (чимало
норм права у моральному відношенні є нейтральними – передусім
процесуальні норми).
Особливо важливим з практичної точки зору є те, що без звернення
до моралі неможливо виявити значення ряду термінів, закріплених у
праві (оціночні поняття «образа особистої гідності», «скоєння
аморального вчинку», «низькі мотиви» тощо).
Звичай – це правило (стереотипний спосіб) поведінки, що склалося
історично (протягом тривалого часу) внаслідок постійного й
одноманітного його застосування у тотожних життєвих ситуаціях.
Традиції – це способи поведінки людей (соціальних груп), що
склалися історично внаслідок багаторазового повторення, передаються
від покоління до покоління і характеризують певний тип (стиль)
поведінки, а не одну окрему дію.
Спільними ознаками звичаїв і правових норм є: загальний характер
(багаторазово застосовуються до невизначеного кола осіб); можуть
бути формами інших соціальних норм.
Відмінність звичаїв і норм права:
1) за походженням:
 звичаї виникають поступово внаслідок багаторазового повторення
певного (найбільш розумного або корисного) способу поведінки у
подібних життєвих ситуаціях;
 норми права виникають внаслідок закріплення у правових джерелах
повторюваних суспільних відносин;
2) за вольовою спрямованістю норм:
 звичай є вираженням волі певної соціальної групи або
територіальної спільноти;
 правові норми є вираженням волі держави (всього суспільства);
3) за способом набуття чинності:
 звичаї виникають поступово і так само відмирають;
 норми права набувають чинності і скасовуються у чітко визначений
момент;
4) за формою вираження:
 звичаї виражаються у поведінкових стереотипах, звичках членів
певного суспільства;
 норми права закріплені у нормативно-правових актах та інших
джерелах права;
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5) за способом забезпечення виконання:
 норми права забезпечені примусовою силою держави;
 звичаї не мають спеціального механізму забезпечення (виконуються в
силу звички);
6) за ознакою системності:
 норми права становлять єдину узгоджену систему;
 звичаї не пов’язані між собою і регулюють лише окремі сторони
суспільних відносин.
Способи взаємодії звичаїв і норм права:
 звичай виступає додатковим (субсидіарним) джерелом щодо
правових норм;
 звичай виступає як самостійне джерело, що конкурує з нормами
права (переважно у традиційних правових системах).
Корпоративні норми – це правила поведінки, що встановлюються і
забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та
іншими об’єднаннями громадян з метою реалізації інтересів своїх
членів.
Корпоративні норми поділяються на:
 внутрішньоорганізаційні (встановлюють мету і завдання, структуру
об’єднання, визначають компетенцію, форми і методи роботи його
органів, порядок їх формування, умови членства, права і обов’язки
членів, види санкцій та ін.);
 зовнішньої дії (регулюють відносини об’єднання з іншими
суб’єктами).
Спільні риси корпоративних і правових норм: системність;
документальна форма закріплення тексту; прийняття за певною
процедурою; забезпечення за допомогою організаційних заходів і
санкцій.
Відмінність корпоративних і правових норм:
1) за адресатом норм:
 корпоративні норми поширюються тільки на членів об’єднання;
 правові норми є загальнообов’язковими;
2) за вольовою спрямованістю:
 корпоративні норми виражають волю членів об’єднання або їх
керівних органів;
 правові норми виражають інтереси держави (всього суспільства);
3) за способом встановлення і набрання чинності:
 корпоративні норми створюються за зборах (з’їздах, засіданнях)
членів об’єднання і набирають чинності після їх легалізації;
 правові норми встановлюються компетентними нормотворчими
органами держави;
4) за формою зовнішнього вираження:
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 корпоративні норми закріплюються у статутах, програмах,
положеннях, рішеннях об’єднань громадян;
 правові норми фіксуються в нормативно-правових актах та інших
джерелах права;
5) за ступенем визначеності заходів впливу:
 корпоративні норми забезпечуються організаційними заходами
впливу, передбаченими документами відповідного об’єднання;
 норми права забезпечуються силою державного примусу у формах,
визначених законодавством;
6) за специфікою санкцій:
 корпоративні норми гарантуються такими санкціями, як зауваження,
попередження, догана, виключення з об’єднання;
 норми права не передбачають відторгнення правопорушника від
суспільства і водночас є жорсткішими (позбавлення волі та ін.).
Взаємодія корпоративних і правових норм:
 наділення (в окремих випадках) корпоративних норм юридичними
властивостями;
 застосування до правопорушників замість заходів державного
примусу заходів громадського впливу тощо.
Слід відрізняти корпоративні норми від норм права, що містяться у
локальних нормативних актах – статутах, установчих договорах,
положеннях підприємств і організацій. Порушення локальних
нормативних актів переслідується в судовому порядку.
Технічні норми – це правила, які визначають поведінку людини у
зв’язку з використанням (доцільним і безпечним) природних та
технічних об’єктів (встановлюються людьми, але не мають суспільного
характеру).
Види технічних норм:
 втілені в правову форму (правил, інструкцій), мають обов’язковий
характер, забезпечені заходами юридичної відповідальності
(техніко-юридичні норми, що взаємодіють з правом за допомогою
бланкетних норм, які відсилають до таких підзаконних актів, як
правила безпеки руху та експлуатації транспорту, пожежної
безпеки та ін.);
 інші технічні норми (не мають правової форми) – можуть не мати
соціального змісту (наприклад, норми математики, хімії) або мати
його (наприклад, правила прийому лікарських засобів, користування
побутовими приладами).
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття і види соціальних норм.
2. Співвідношення технічних і правових норм.
3. Право і мораль.
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4. Право і звичай.
5. Корпоративні норми та їх співвідношення з правом.
Глосарій: соціальні норми, право, мораль, звичай, традиції, норми
права, корпоративні норми, технічні норми.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що розуміють під соціальними нормами?
1.2. Назвіть загальні риси соціальних норм. У чому полягає їх об’єктивна
обумовленість?
1.3. За якими критеріями класифікують соціальні норми?
1.4. Дайте визначення поняття «мораль», порівнявши його зі змістом
поняття «право».
1.5. Назвіть спільні риси права і моралі. У чому полягає відмінність
між цими соціальними регуляторами?
1.6. Що розуміють під звичаями і традиціями? Які спільні риси вони
мають з правом?
1.7. Охарактеризуйте відмінність звичаїв і норм права.
1.8. У чому полягає сутність корпоративних норм? На які види їх
поділяють?
1.9. Назвіть спільні риси та поясніть відмінність корпоративних і
правових норм.
1.10. Чи існує взаємозв’язок між технічними і правовими нормами?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для самостійного опрацювання.
4. Виконати завдання:
4.1. Скласти порівняльну таблицю рис правових, моральних, звичаєвих
і корпоративних норм.
4.2. Письмово обгрунтувати свою позицію щодо такого твердження:
«право – це юридично оформлена мораль».
5. Розв’язати тести:
5.1. Назвіть види соціальних норм за способом їх встановлення і
забезпечення:
а) технічні норми;
б) звичаєві норми;
в) математичні норми;
г) моральні норми.
5.2. Загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки,
що встановлюється, санкціонується і охороняється державою з метою
регулювання суспільних відносин:
а) норма моралі;
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б) естетична норма;
в) норма права;
г) релігійна норма.
5.3. Охарактеризуйте співвідношення соціальних норм та норм права:
а) поняття правових норм та соціальних норм збігаються;
б) поняття соціальної норми є більш широким, норми права – це
різновид соціальних норм;
в) соціальна норма є різновидом правової норми;
г) кожна соціальна норма є правовою, але не кожна правова норма є
соціальною.
5.4. Правила поведінки загального характеру, які виникли в процесі
історичного розвитку, виявляють волю певної частини населення або
всього суспільства, регулюють різні сфери суспільних відносин і
забезпечуються різними засобами соціального впливу:
а) норми права;
б) політичні норми;
в) соціальні норми;
г) релігійні норми.
5.5. Назвіть види соціальних норм за змістом регульованих відносин:
а) технічні норми;
б) первинні норми;
в) похідні норми;
г) політичні норми.
5.6. Назвіть види соціальних норм за змістом регульованих відносин:
а) економічні норми;
б) первинні норми;
в) похідні норми;
г) релігійні норми.
5.7. Правило (стереотипний спосіб) поведінки, що склалося історично
(протягом тривалого часу) внаслідок постійного й одноманітного його
застосування у тотожних життєвих ситуаціях:
а) звичай;
б) норма моралі;
в) норма права;
г) естетична норма.
5.8. Правила поведінки, що встановлюються і забезпечуються
політичними партіями, громадськими організаціями та іншими
об’єднаннями громадян з метою реалізації інтересів своїх членів:
а) естетичні норми;
б) первинні норми;
в) норми моралі;
г) корпоративні норми.
5.9. Документальна форма закріплення тексту є спільною рисою:
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а) естетичних і моральних норм;
б) первинних і вторинних норм;
в) норм моралі і норм права;
г) корпоративних і правових норм.
5.10. Примусовою силою держави забезпечені такі соціальні норми:
а) моральні;
б) звичаєві;
в) правові;
г) естетичні.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72, 76.
Тема 13. Норми права

***

Норми права є першоклітиною права, первинним елементом його
структури, безпосереднім втіленням такої ознаки права, як нормативність.
Норма права являє собою втілення єдності форми і змісту в праві.
Правова норма – це загальнообов’язкове, формально визначене
правило поведінки, яке встановлюється або санкціонується державою
з метою регулювання суспільних відносин і забезпечується її
організаційною та примусовою діяльністю.
Ознаки норми права:
1) обов'язковість (має офіційний характер і виражає владний припис,
що не підлягає обговоренню або оцінці з погляду доцільності його
виконання);
2) формальна визначеність (текстуально фіксується у нормативноправовому акті чи іншому визнаному державою джерелі права та
закріплює права і обов'язки учасників суспільних відносин, а також
санкції, що застосовуються у випадках порушень приписів норми);
3) загальний характер (регулює групу кількісно невизначених
суспільних відносин; адресована колу неперсоніфікованих
суб'єктів; діє в часі безперервно; не вичерпує свою обов'язковість
певною кількістю застосувань);
4) набуває і втрачає чинність у чітко встановленому порядку
(видається уповноваженим на те органом в межах його компетенції
і в рамках встановленої процедури);
5) забезпечується державою (по-перше, створенням реальних умов і
засобів, що сприяють безперешкодному добровільному здійсненню
відповідними суб'єктами закріплених у правовій нормі зразків
поведінки; по-друге, засобами заохочення, переконання і примусу
до належної поведінки, можливістю застосування санкцій у разі
невиконання вимог правової норми);
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6) є моделлю (зразком) можливої або належної поведінки, яка
характеризується взаємообумовленістю (надаючи права одним
учасникам відносин, покладає обов’язки на інших учасників);
вказує на вид поведінки (якісна характеристика) і на її міру
(кількісна характеристика);
7) соціальна, економічна і культурна обумовленість.
Структура (або внутрішня форма) правової норми – це об'єктивно
зумовлена потребами правового регулювання її внутрішня організація,
яка виражається в її поділі на складові елементи та в певних зв'язках
між ними.
Питання про структуру норм права є одним з дискусійних у
юридичній науці. Окремі автори вирізняють у нормі права два
структурні елементи: гіпотезу і диспозицію або диспозицію і санкцію.
Найпоширенішою є ідея про трьохелементну побудову правової
норми: норма права, по-перше, повинна встановлювати певне правило
поведінки шляхом закріплення прав і обов'язків суб'єктів; по-друге,
вона повинна визначати умови, за яких суб'єкти можуть реалізовувати
ці права та мусять виконувати обов'язки, і, по-третє, вона повинна
закріплювати певні засоби забезпечення приписів, що в ній містяться.
Трьохелементна структура є однією з ознак, що відрізняє норму права
від інших соціальних норм і без якої норма права перестає бути сама
собою.
Елементи правової норми:
 диспозиція – це частина норми, в якій викладено права та обов'язки
суб'єктів (центральна, основна частина юридичної норми, яка
вказує, описує дозволену (можливу), обов'язкову (необхідну) або
заборонену (неприпустиму) поведінку суб'єкта);
 гіпотеза – частина норми, в якій зазначаються умови (фактичні
обставини), з настанням яких можна чи необхідно здійснювати
права та обов’язки, що встановлені в диспозиції (відповідає на
питання «коли?», «де?», «в якому випадку?», «за якої умови?»);
призначення гіпотези – визначити сферу і межі регулятивної дії
диспозиції правової норми;
 санкція – частина норми, яка вказує на юридичні наслідки
порушення правила, зафіксованого в диспозиції, або умов,
визначених у гіпотезі (передусім на заходи державного примусу);
призначення санкції – забезпечувати здійсненність диспозиції
правової норми, створювати несприятливі наслідки для порушника
приписів норми у різних формах (примусу до здійснення певних
дій, визнання недійсними певних діянь, зміни правового статусу
тих або інших суб'єктів); характер санкцій залежить від
особливостей (галузевої належності) врегульованих нормою права
суспільних відносин.
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Види диспозицій залежно від ступеня визначеності:
 абсолютно визначена – закріплює чітко і вичерпно визначене
правило, що позбавляє суб’єктів суспільних відносин можливості
вибору варіантів поведінки (наприклад, обов’язок держреєстрації
суб’єктів підприємництва);
 відносно визначена – вказує на права і обов'язки суб'єктів, але надає
можливості для їх уточнення залежно від конкретних обставин
(наприклад, плата за певні послуги).
Види диспозицій залежно від способу викладення:
– проста (називає варіант поведінки, проте не розкриває його);
– описова (описує всі істотні ознаки поведінки);
– відсильна (не викладає правила поведінки, а відсилає для його
ознайомлення до іншої норми);
– бланкетна (для розкриття змісту відсилає до інструкцій, правил і
технічних норм).
Види диспозицій залежно від кількості варіантів поведінки, які
пропонує норма:
– безальтернативна (суб’єкту пропонується лише один варіант
поведінки);
– альтернативна (суб’єкту надано можливість обрати варіант
поведінки за його вибором).
Види гіпотез за ступенем визначеності:
– абсолютно визначена (чітко і вичерпно визначає ті умови, за
наявності яких набуває чинності правило поведінки, що міститься у
диспозиції правової норми);
– відносно визначена (містить формулювання у загальній, абстрактній
формі («у необхідному випадку» тощо).
Види гіпотез за складом:
– проста (вказує на одну обставину як умову дії норми);
– складна (вказує на дві і більше обставини як умову дії норми,
наприклад, перелік вимог до кандидата на певну посаду);
– альтернативна (пов’язує дію норми з однією із декількох
перерахованих обставин).
Види гіпотез залежно від того, з наявністю чи відсутністю певних
життєвих обставин пов’язується дія норми:
– позитивна (вказує на життєві обставини, за наявності яких
реалізується припис, вміщений у диспозиції норми);
– негативна (вказує на життєві обставини, за відсутності яких
реалізується припис, вміщений у диспозиції норми);
– змішана (пов’язує реалізацію припису, вміщеного у диспозиції
норми, з наявністю одних і відсутністю інших життєвих обставин).
Види санкцій залежно від ступеня невигідності наслідків:
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 каральна або штрафна (позбавлення волі, позбавлення батьківських
прав тощо);
 відновлююча (відновлення попереднього стану, порушених прав і
законних інтересів тощо);
 заохочувальна (стимулювання до бажаної для суспільства поведінки);
 попереджувального впливу (привід, арешт майна, затримання як
підозрюваного).
Види санкцій за ступенем визначеності:
– абсолютно визначена (вказує на конкретний вид і міру державного
примусу);
– відносно визначена (передбачає мінімальні і максимальні чи лише
максимальні межі невигідних наслідків).
Види санкцій залежно від складу:
– проста (передбачає один невигідний наслідок);
– складна (передбачає декілька невигідних наслідків, наприклад,
позбавлення волі з конфіскацією майна);
– альтернативна (вказує декілька наслідків, один з яких може бути
застосованим до правопорушника, наприклад, позбавлення волі або
виправні роботи).
Правові норми класифікують:
1) за суб'єктом правотворчості – норми органів державної влади
(норми законодавчого органу, глави держави, виконавчих, судових,
контрольно-наглядових органів); юридичні норми, встановлені
недержавними організаціями (громадськими об'єднаннями, трудовими
колективами, територіальними спільнотами);
2) за функціональною спрямованістю – регулятивні або правоустановчі
(встановлюють права та обов'язки суб'єктів, визначають міру
правомірної поведінки); правоохоронні (регламентують засоби
юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання
обов'язків, встановлених регулятивними нормами);
3) за предметом регулювання – конституційні, цивільні, адміністративні,
кримінальні та інші (згідно з поділом структури права на галузі);
4) за методом правового регулювання – імперативні (приписують
чітко визначені дії, однозначно закріплюють вичерпний перелік
прав і обов'язків суб'єктів і не допускають від них жодних
відхилень); диспозитивні (держава дозволяє суб'єктам домовитися
щодо правила взаємної поведінки, яке вона буде забезпечувати, але
передбачає ще й «резервне» правило поведінки на той випадок,
якщо суб'єкти не скористаються зазначеним дозволом); рекомендаційні
(встановлюють варіанти бажаної для суспільства і держави, але
необов'язкової поведінки; адресовані самоврядним організаціям,
які зобов’язані обговорити запропоновану в нормі рекомендацію і
прийняти рішення – обґрунтовано відмовити або прийняти до
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виконання, як правило конкретизувавши положення норми у
локальному правовому акті); заохочувальні (встановлюють засоби
заохочування до здійснення бажаних для держави і суспільства дій,
наприклад, звільнення від оподаткування благодійної допомоги);
5) за характером приписів (прав і обов’язків суб’єктів) –
уповноважуючі, що вказують на можливу поведінку (містять
дозвіл, надають право); зобов'язуючі, що вказують на необхідну
поведінку (закріплюють обов’язок); забороняючі, що вказують на
неприпустиму, недозволену поведінку (містять заборону);
6) за призначенням у правовому регулюванні – матеріальні
(безпосередньо спрямовані на регулювання суспільних відносин,
фіксують первинні права, обов'язки або заборони); процесуальні
(регулюють організаційні відносини, встановлюють порядок
(процедуру) реалізації або охорони норм матеріального права;
адресовані в першу чергу суб’єктам, наділеним державно-владними
повноваженнями щодо прийняття та застосування норм матеріального
права; специфіка санкції цих норм полягає у скасуванні
правозастосовчого акта, прийнятого з порушенням вимог
процесуального права);
7) за ступенем визначеності змісту – абсолютно визначені, відносно
визначені (альтернативні, норми з оціночними поняттями та ін.);
8) за дією в часі – постійні (норми невизначеної в часі дії); тимчасові
(норми визначеної в часі дії);
9) за сферою територіальної дії – центральні (загальнодержавні),
місцеві (локальні);
10) за дією на коло суб'єктів – загальні (діють на всіх однойменних
суб'єктів, наприклад, на всіх громадян); спеціальні (діють на певну
групу однойменних суб'єктів, наприклад, тільки на пенсіонерів);
виняткові (у передбачених законом випадках вилучають,
усувають дію норм щодо певних суб'єктів);
11) за функціональним призначенням – норми-правила поведінки
(безпосередньо регулюють суспільні відносини); спеціалізовані
норми права (виконують додаткову функцію в правовому
регулюванні, не мають класичної логічної структури).
Спеціалізовані норми права поділяються на відправні норми
(мають найбільш загальний і абстрактний характер, закріплюють
основи правового регулювання суспільних відносин) та інші
спеціалізовані норми.
Види відправних норм:
1) норми-засади (містять у собі положення, що закріплюють основні
підвалини суспільного та державного ладу, правового статусу
особи тощо);
2) норми-принципи (закріплюють принципи права);
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3) визначально-установчі норми (визначають мету, завдання окремих
галузей права, правових інститутів, предмет і форми правового
регулювання);
4) норми-дефініції (містять повні або неповні визначення певних
правових категорій і понять);
5) норми-презумпції (містять припущення щодо наявності чи
відсутності певних юридичних явищ або станів).
Види інших спеціалізованих норм:
1) норми-строки (вказують на час, настання або сплив якого тягне
певні юридичні наслідки);
2) норми-преюдиції (виключають можливість оспорювання існування
вже доведеного факту, який дістав оцінку і закріплення в
юридичному акті, що набрав чинності);
3) норми-фікції (умовно проголошують факт, який не є встановленим,
наприклад, «днем смерті громадянина, який оголошений померлим,
вважається день набрання рішення суду про оголошення його
померлим»);
4) норми-конструкції (узагальнюють складні юридичні явища,
наприклад, поняття складу злочину як сукупність положень,
закріплених у різних статтях Кримінального кодексу).
Відмінність між нормою і формою права актуалізує питання щодо
співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
Норма права – це логічно завершене правило поведінки, а стаття
нормативно-правового акта – це форма його викладення.
Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта
залежить від обсягу нормативного припису і від способу викладення в
статті структурних частин норми права.
Форми викладу норми права у статті нормативно-правового акта
залежно від обсягу нормативного припису:
1) в одній статті нормативно-правового акта викладена у повному
обсязі одна норма;
2) в одній статті нормативно-правового акта викладені дві або більше
норми;
3) в одній статті нормативно-правового акта викладена частина норми
права, а інші частини норми знаходяться в інших статтях або інших
нормативних актах.
Форми викладу норми права у статті нормативно-правового акта
залежно від способу викладення:
1) прямий спосіб викладення – розміщення всіх обов’язкових
структурних елементів норми в одній статті;
2) відсилочний спосіб викладення – в одній статті вміщено не всі
обов'язкові елементи норми, але дається посилання на іншу (інші)
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конкретну статтю того ж чи іншого нормативно-правового акта, в
якій міститься відсутня частина норми;
3) бланкетний спосіб викладення – в одній статті вміщено не всі
обов'язкові елементи норми, а відсутня частина норми визначається
шляхом посилання до певного нормативного акта, а не до
конкретних статей.
Форми викладу норм у статтях нормативно-правових актів за
рівнем узагальнення:
1) казуїстична (зміст норми розкривається індивідуалізованими
поняттями, шляхом переліку певних обставин, випадків, дій, ознак
тощо);
2) абстрактна (зміст норми розкривається неіндивідуалізованими
поняттями).
Навіть у випадках, коли юридична норма і стаття нормативноправового акта не співпадають за обсягом, норма права завжди є
логічно завершеним положенням, яке виражає певне нормативне
судження, «деонтичну» (зобов'язуючу) думку законодавця. Тому
змістом будь-якої статті є припис законодавця, який може і не
відповідати юридичній нормі в її повному, тобто триелементному,
обсязі.
Нормативно-правовий припис – це вміщене у статті нормативноправового акта логічно й граматично завершене деонтичне судження
загального характеру.
Крім юридичних норм або їх частин – юридичних приписів, в
окремих статтях нормативно-правового акта можуть вміщуватись і
ненормативні (недеонтичні) судження правотворчого органу (наприклад,
констатації певних історичних ситуацій, станів, правотворчі цілі
тощо). Тому система законодавства (як система нормативно-правових
актів) і система права (як система правових норм) не співпадають за
обсягом.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і загальні ознаки норм права.
2. Структура норми права.
3. Види норм права.
4. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і загальні ознаки норм права.
2. Види норм права. Спеціалізовані норми права.
3. Структура норми права: загальна характеристика.
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4. Поняття і види гіпотез норм права.
5. Поняття і види диспозицій норм права.
6. Поняття і види санкцій норм права.
Питання для самостійного опрацювання
1. Вольовий та представницько-зобов’язуючий характер норми права.
2. Правові презумпції.
3. Юридичні фікції.
4. Правові аксіоми.
5. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
Глосарій: правова норма, структура (внутрішня форма) норми права,
диспозиція норми права, гіпотеза норми права, санкція норми права,
регулятивні (правоустановчі) норми права, правоохоронні норми права,
імперативні норми права, диспозитивні норми права, рекомендаційні
норми права, заохочувальні норми права, уповноважуючі норми права,
зобов'язуючі норми права, забороняючі норми права, матеріальні норми
права, процесуальні норми права, спеціалізовані норми права, нормизасади, визначально-установчі норми, норми-дефініції, норми-презумпції,
норми-строки, норми-преюдиції, норми-фікції, норми-конструкції,
нормативно-правовий припис.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Як юридична наука визначає поняття «норма права»?
1.2. Назвіть ознаки норми права. У чому полягає її загальний характер?
1.3. Чому питання про структуру норм права є дискусійним у
юридичній науці?
1.4. Назвіть і охарактеризуйте структурні елементи норми права.
1.5. Наведіть класифікацію диспозицій, гіпотез і санкцій норми права.
1.6. На які види поділяють норми права?
1.7. У чому полягають особливості спеціалізованих норм права? Яке
призначення цих норм у механізмі правового регулювання?
1.8. У чому полягає відмінність між нормою права та нормативноправовим приписом?
1.9. Які існують форми викладу норми права у статті нормативноправового акта залежно від обсягу нормативного припису?
1.10. Які існують форми викладу норми права у статті нормативноправового акта залежно від способу викладу?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
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4. Виконати завдання:
4.1. Підготувати приклади всіх видів диспозицій, гіпотез і санкцій
норми права з використанням чинних законодавчих актів України.
4.2. Знайти у чинному законодавстві України приклади прямого,
відсилочного та банкетного викладу норм права.
5. Розв’язати тести:
5.1. Загальнообов’язкове правило поведінки, встановлене (санкціоноване)
та забезпечене державою (державами) з метою регулювання, охорони
та захисту суспільних відносин:
а) нормативно-правовий припис;
б) норма права;
в) індивідуальний правовий припис;
г) правочин.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми
права:
а) існує лише у свідомості особи;
б) є загальнообов’язковою;
в) має внутрішню будову (структуру);
г) забезпечується виключно громадським впливом.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки норми
права:
а) вичерпує свою обов’язковість фактом застосування;
б) адресована конкретним особам;
в) регулює суспільні відносини;
г) забезпечується примусовою діяльністю держави.
5.4. Частина норми права, яка визначає умови, обставини її дії:
а) диспозиція;
б) гіпотеза;
в) санкція;
г) презумпція.
5.5. Частина норми права, яка визначає права та обов’язки суб’єктів
права, що виникають за наявності умов, передбачених гіпотезою
норми:
а) диспозиція;
б) гіпотеза;
в) санкція;
г) фікція.
5.6. Частина норми права, яка визначає невигідні юридичні наслідки,
що виникають у разі порушення вміщеного у нормі припису:
а) диспозиція;
б) гіпотеза;
в) санкція;
г) фікція.
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5.7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правових норм за методом правового регулювання:
а) уповноважуючи;
б) імперативні;
в) зобов’язуючі;
г) диспозитивні.
5.8. У відповідях під якими номерами правильно вказані види юридичних
норм за функціями у правовому регулювання:
а) загальні;
б) охоронні;
в) диспозитивні;
г) регулятивні.
5.9. У відповідях під якими номерами правильно вказані види правових
норм за характером диспозиції (прав і обов’язків суб’єктів):
а) банкетні;
б) уповноважуючи;
в) похідні;
г) зобов’язуючі.
5.10. У відповідях під якими номерами правильно вказані види норм
права за дією у часі:
а) постійні;
б) загальні;
в) тимчасові;
г) локальні.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
Тема 14. Форми права

***

У правознавстві як тотожний до терміна «форми права» іноді
використовується термін «джерела права». Обидва терміни є
багатозначними. Їх зміст буде різним залежно від того, в якому
контексті вони вживаються.
Термін «форма права» може вживатися стосовно права як цілого чи
стосовно окремої норми, групи норм:
 право має внутрішню форму (внутрішня будова (структура) права –
його поділ на галузі та інститути) і зовнішню форму (система
законодавства та інших формальних джерел);
 правова норма має внутрішню форму (її структура – поділ на гіпотезу,
диспозицію, санкцію) і зовнішню форму (стаття нормативного акта чи
група статей, в яких відображена правова норма).
Термін «джерело права» використовується у трьох аспектах:
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 матеріальні джерела права (суспільні відносини, які обумовлюють
виникнення, розвиток, зміст права);
 ідеальні (ідейні, ідеологічні) джерела права (юридичні ідеї,
погляди, теорії та інші елементи правосвідомості, під впливом яких
утворюється і функціонує право);
 формальні джерела права (спеціально-юридичне значення терміна)
– офіційно-державні способи закріплення і зовнішнього вираження
правових норм, за допомогою яких право набуває загальнообовязковості та формальної визначеності.
Переважання тих чи інших форм права в державі залежить від
специфіки правової системи, історичних традицій, національних
особливостей, якості правотворчості, рівня правової культури суспільства
тощо.
Нині у вітчизняному правознавстві домінує точка зору, згідно з
якою:
– основною формою закріплення правових норм є нормативноправові акти органів держави;
– другою за значущістю формою є нормативно-правові договори;
– правовий звичай має обмежене застосування;
– судовий прецедент не використовується в Україні (як і в багатьох
інших країнах) взагалі.
У всіх країнах романо-германської правової сім’ї основним видом
формальних джерел права є нормативно-правовий акт – офіційний
письмовий документ, прийнятий в односторонньому вольовому
порядку компетентним суб'єктом правотворчості за визначеною
законом процедурою, в якому містяться норми права.
Іноді до джерел права відносять загальні принципи права – основні
ідеї, вихідні положення, які закріплені в законі, мають загальну
значущість, вищу імперативність і відображають суттєві положення
права.
У країнах релігійного права джерелами права вважають релігійні
тексти (наприклад, Коран, Сунну) – документи, які містять
церковний канон або іншу релігійну норму, що переплетена з
нормами моралі і права, санкціонована державою для надання їй
загальнообов'язкового значення і забезпечена нею.
Джерела права можуть бути класифіковані за різними критеріями:
1. Залежно від формальної обов'язковості джерела права можна
класифікувати на формально-обов'язкові (писані) та неформальні
(неписані). До формально-обов'язкових джерел права належать,
насамперед, нормативно-правові акти, міжнародні договори та
правові звичаї. Неформальні джерела (зокрема, правові доктрини,
судова практика) в суто юридичному значенні не є обов'язковими,
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проте суттєво впливають на процес розвитку й удосконалення
права.
2. Залежно від юридичної сили, соціального значення і ступеня
поширеності вирізняють первинні та вторинні джерела права.
Первинними джерелами в країнах, наприклад, романогерманського права є нормативні акти і звичаї з безсумнівною
перевагою перших. Іноді первинними джерелами вважаються також
загальні принципи права. Первинні джерела завжди мають обов'язкову
юридичну силу, відіграють значну роль у соціальному житті,
закріплюють найважливіші норми права.
Вторинні джерела можуть мати певну юридичну вагу лише тоді,
коли відсутні первинні джерела або ж коли вони є неповними чи
неясними. їх використання не є юридично обов'язковим. До
вторинних джерел романо-германського права належать судові
прецеденти, наукові праці відомих учених-юристів (доктрина) й інші.
3. Залежно від способу формування джерела романо-германського
права поділяються на дві групи:
– джерела, що їх формують законодавчі і виконавчі органи держави
(нормативно-правові акти);
– джерела, що їх формує суспільство (наприклад, правові звичаї,
правові доктрини).
Розглянемо детальніше окремі види формальних джерел права.
Правовий звичай – це правило поведінки, яке склалося стихійно
внаслідок його фактичного одноманітного застосування протягом
тривалого часу, було санкціоноване державою і нею охороняється.
Правовий звичай історично був першим джерелом права, що
регулювало відносини у період становлення держави.
Генетично він походить від звичаїв як специфічного виду
соціальних норм, проте не кожний звичай стає правовим, а тільки той,
який відповідає інтересам певної групи людей, тієї чи іншої спільноти
або суспільства в цілому та визнається і санкціонується державою, яка
надає йому статусу норми права, тобто перетворюює його на правовий
звичай й бере під свій захист.
Отже, правовими стають звичаї, які відповідають інтересам і
потребам держави. Санкціонування державою звичаїв відбувається
шляхом їх сприйняття судовою і адміністративною практикою або
шляхом посилання на них в законі.
Найсуттевішою особливістю звичаєвих норм є те, що вони не
встановлюються рішенням органів держави, а виникають у результаті
багаторазового застосування протягом століть, закріплюють людський
досвід у свідомості людей і входять у звичку.
Іншими характерними рисами правового звичаю є:
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– локальний, як правило, характер (порівняно невелика сфера
поширення);
– консервативність за природою (закріплює сталі суспільні
відносини);
– тісний зв’язок з релігійними і традиційними нормами.
Залежно від ролі у правовій системі звичаї поділяють (Р. Давид) на
такі види:
– звичаї «в доповнення до закону» (допомагають тлумачити норми
закону);
– звичаї «крім закону» (застосовуються в разі прогалин у праві);
– звичаї «проти закону» (їх колізії із законом вирішуються на
користь закону).
Правові звичаї мали поширення як джерела права в давні часи і
утворювали так зване звичаєве право. У сучасному праві вони мають
досить обмежене використання, за винятком ряду країн Африки й
Азії.
Здебільшого правові звичаї слугують врахуванню особливостей
суспільних відносин в конкретних місцевостях чи в конкретних
сферах діяльності.
Визнається правовий звичай і в правовій системі України.
Конституція України не закріплює правовий звичай як джерело права,
проте окремі законодавчі акти містять такі норми. Наприклад, у ст. 7
Цивільного Кодексу України передбачається, що цивільні відносини
можуть регулюватися звичаєм, зокрема, звичаєм ділового обороту.
Правовий (судовий чи адміністративний) прецедент – це
принцип, покладений в основу рішення з конкретної юридичної
справи, що виносить судовий або інший компетентний орган держави
(посадова особа), який стає обов'язковим для вирішення всіх
аналогічних справ у майбутньому.
В судовому рішенні слід вирізняти ту його частину, яка містить
основний принцип (ідею) вирішення справи, та іншу частину –
«сказане між іншим» (загальнообов’язковим правилом стає саме
принцип).
Слово «прецедент» у перекладі з латинської мови означає «той, що
йде попереду», тобто це те, що мало місце раніше і може бути
прикладом для подібних дій надалі.
Правовий прецедент застосовується тоді, коли мають місце
прогалини у правовому регулюванні або є потреба в юридичній
кваліфікації конкретних обставин, тобто офіційного формулювання
правових норм.
Правовий прецедент виникає тоді, коли за судом чи іншим органом
держави визнається право нормотворчості (офіційного формулювання
юридичних норм).
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Прецедент має обов’язковий характер для всіх нижчих судів, а
вищі суди зв’язані своїми попередніми рішеннями.
Характерними рисами правового прецеденту є:
– казуїстичність (створюється на основі вирішення окремих випадків);
– множинність і пов’язана з цим здатність враховувати особливості
кожної конкретної ситуації;
– певна неузгодженість і неупорядкованість.
Умовою дії прецедентів є наявність джерел інформації про них –
судових звітів (збірників судової практики).
Судовий прецедент визнавався формою права ще в Стародавньому
Римі, а з ХІІІ століття поширився в Англії (діяльність королівських
судів). Сьогодні судовий прецедент як джерело права властивий
англосаксонській правовій системі (Англія, США, Канада, Австралія,
Індія, Нова Зеландія та ін.). У країнах романо-германської правової
системи правовий прецедент офіційно не визнавався джерелом права
(судова практика використовувалася для лише тлумачення закону).
Наприкінці ХХ століття відбувається зближення англосаксонської і
романо-германської правових систем (наприклад, прецедентне
значення рішень Європейського Суду з прав людини).
Нормативно-правовий договір – це добровільне і узгоджене
рішення (угода) двох чи більше сторін, яке містить норми права.
Договори з нормативним змістом на відміну від індивідуальноправових договорів завжди містять загальні правила поведінки (не
мають персоніфікованого, разового характеру).
Цей вид джерел права з'явився у Стародавньому Римі у період
республіки, а в XX столітті став однією з головних юридичних форм
існування правових норм (з розвитком міжнародного права).
Як джерело права нормативні договори можуть належати до різних
галузей права (конституційне, міжнародне, цивільне, трудове право
тощо), проте вони не можуть застосуватись в усіх сферах суспільних
відносин, а також у процесі регулювання відносин між фізичними
особами.
Нормативно-правовому договору притаманні такі ознаки:
– нормативно-правовий договір – це документ, який закріплює
волевиявлення сторін з приводу прав і обов'язків, встановлює
порядок його реалізації, а також взаємну відповідальність за
невиконання або неналежне виконання добровільно прийнятих на
себе зобов'язань;
– договір з нормативним змістом завжди містить загальні правила
поведінки і не має персоніфікованого характеру;
– суб'єктом договору зазвичай є суб'єкт публічно-правових відносин,
і перш за все той, що має владні повноваження (від того, яке місце
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займає суб'єкт договору у механізмі держави, залежить юридична
сила договору);
– змістом нормативно-правового договору є норми права, що
виникають у результаті згоди сторін та регулюють взаємні інтереси
та поведінку суб'єктів договору;
– нормативно-правовий договір зазвичай має тривалий строк дії; він
набирає чинності лише після проведення відповідної процедури
(ратифікації, підписання тощо);
– норми, які містяться у нормативно-правовому договорі, є загальнообов'язковими до виконання; вони забезпечуються гарантіями
держави та її органами шляхом застосування різних форм і методів,
у тому числі й державним примусом.
Правова доктрина – це сукупність наукових і філософських знань
про певне правове явище. Вона являє собою правове вчення –
комплекс ідей, що розробляються, відтворюються й захищаються
юристами-науковцями.
Термін «доктрина» вживається у кількох значеннях:
– як вчення або філософсько-правова теорія;
– як думки вчених юристів з тих чи інших питань, які стосуються
сутності і змісту різних правових явищ;
– як наукові праці найавторитетніших дослідників у галузі держави і
права;
– як коментарі різних нормативно-правових актів (насамперед, кодексів
і законів).
Ряд відомих учених розглядають доктрину як джерело (форму)
права або як чинник, що здійснює фактичний вплив на правотворчу й
правозастосовчу практику. Цей підхід виражає «прикладний»,
регулятивний потенціал правової доктрини, яка в цьому розумінні не
лише статично відображає стан правової діяльності, але й активно
впливає на всі ключові елементи правової системи.
Частина 1 ст. 8 Закону «Про міжнародне приватне право» вимагає
при застосуванні права іноземної держави встановлювати зміст
«згідно з офіційним тлумаченням, практикою застосування і
доктриною у відповідній іноземній державі». Це єдине положення у
законодавстві України, яке передбачає врахування при тлумаченні
нормативно-правових актів правових доктрин.
Правова доктрина тісно пов'язана з юридичною наукою, що
виступає для неї у ролі своєрідного джерела, основи, витоку. Таким
чином, правова доктрина має похідний щодо правової науки характер.
Доктрина, доктринальні положення створюються, як правило у
результаті проведення фундаментальних наукових досліджень, зокрема,
формування та вдосконалення понятійного апарату правознавства.
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Лише та частина наукових положень набуває ознак доктринальності,
яка отримує загальне визнання юридичної спільноти, що є підставою
для легітимації доктрини в суспільній свідомості, можливого офіційного
визнання державою (наприклад, шляхом включення того чи іншого
доктринального положення в текст закону), сприйняття її юридитчною
практикою.
Доктринальні положення стають загальнообов'язковими нормами
права, а сама правова доктрина набуває ознак формального джерела
права лише у разі її санкціонування державою.
Структура доктрини включає такі компоненти:
– теоретико-концептуальна основа доктрини, утворена із засадничих
ідей і принципів (для континентального права вона має логікотеоретичний характер, а для релігійної правової сім'ї – догматичний);
– центральний компонент – «тіло» доктрини, виражений у понятійнокатегоріальному апараті, в якому відображені результати пізнання
закономірностей виникнення, розвитку та функціонування права;
– оціночно-прогностичний компонент, що є результатом критичного
аналізу практики державо- і правотворення та містить програмні
положення рекомендаційного характеру.
На певних історичних етапах розвитку правових систем доктрина
виступає формою права:
– обов’язкові для судів роз’яснення найвидатніших римських
юристів;
– використання при вирішенні юридичних справ ідей вчених-юристів
середньовічних європейських університетів;
– можливість посилання на релігійні тексти і наукову доктрину в
мусульманському праві тощо.
У республіканському Римі авторитет ученого-юриста був подібним
до авторитету закону. З цього приводу римський юрист Гай у своїх
Інституціях зазначав: «Відповіді знавців (права) – це думки і судження
юристів, яким дозволялося встановлювати і творити право. Якщо
думки цих осіб збігаються, то набуває сили закону те, в чому вони
згодні».
Розквітом юриспруденції вважається епоха імператора Октавіана
Августа, який надав видатним юристам право офіційних консультацій
за дорученням імператора (jus publicе respondendi), тобто право
владою імператора давати у письмовому вигляді юридичні відповіді
(response) на запити учасників спору, якщо суд опинився у скрутному
становищі.
Відповіді привілейованих юристів з питань застосування права
набували для суду юридичної сили незалежно від аргументації. За
умов, якщо у відповідях декількох юристів були розбіжності, суддя
сам вирішував, відповіді якого з них надати перевагу.
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Судові рішення, що були побудовані на юридичних відповідях
привілейованих римських юристів, впливали в подальшому на долю
інших однорідних спорів і, як зазначається в літературі, це і надавало
їм нормативного значення.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і види форм права.
2. Правовий звичай.
3. Правовий (судовий і адміністративний) прецедент.
4. Нормативно-правовий договір.
5. Правова доктрина як джерело права.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і види форм права.
2. Правовий звичай.
3. Правовий (судовий і адміністративний) прецедент.
4. Нормативно-правовий договір.
5. Правова доктрина як джерело права.
Питання для самостійного опрацювання
1. Взаємозв’язок сутності, змісту та форми права.
2. Фактори, які обумовлюють різноманітність форм права.
3. Форми релігійного права.
4. Форми міжнародного права.
Глосарій: матеріальні джерела права, ідеальні (ідейні, ідеологічні)
джерела права, формальні джерела права, нормативно-правовий акт,
релігійні тексти як джерело права, правовий звичай, правовий
(судовий чи адміністративний) прецедент, нормативно-правовий договір,
правова доктрина.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. У яких значеннях у правознавстві вживаються терміни «форми
права» та «джерела права»? Що називають формальними джерелами
права?
1.2. Наведіть перелік усіх відомих науці форм закріплення правових
норм та класифікуйте їх. Яка з них вважається найдавнішою?
1.3. Дайте визначення поняття «правовий звичай». У чому полягають
особливості цього виду формальних джерел права?
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1.4. Охарактризуйте правовий (судовий та адміністративний) прецедент
як формальне джерело права.
1.5. Дайте визначення поняття «нормативно-правовий договір». У
чому полягають особливості цього виду формальних джерел права?
1.6. Чим нормативно-правовий договір відрізняється від індивідуальноправового договору?
1.7. Чи можна вважати правову доктрину джерелом (формою) права?
Яку структуру має правова доктрина?
1.8. Порівняйте правовий звичай і нормативно-правовий договір.
1.9. Порівняйте нормативно-правовий договір і правовий прецедент.
1.10. Порівняйте правовий прецедент і правовий звичай.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Скласти порівняльну таблицю рис правових звичаїв, нормативноправових договорів і правових прецедентів.
4.2. Скласти перелік видів формальних джерел права, які
використовуються в Україні, розташувавши їх залежно від ролі у
правовому регулюванні.
5. Розв’язати тести:
5.1. Спосіб об’єктивації норми права шляхом надання їй загальнообов’язковості:
а) норма права;
б) інститут права;
в) зовнішня форма (джерело) права;
г) правозастосовчий акт.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
формального джерела права:
а) містить індивідуальний припис;
б) містить нормативно-правовий припис;
в) має загальнообов’язковий характер;
г) врегульовує поведінку персоніфікованих суб’єктів.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні види
формальних джерел права:
а) правовий звичай;
б) акт тлумачення права;
в) нормативно-правовий акт;
г) акт застосування права.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні види
формальних джерел права:
а) нормативно-правовий прецедент;
б) громадська думка;
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в) правова доктрина;
г) інтерпретаційний акт.
5.5. Письмовий юридичний акт суб’єктів договірної правотворчості,
що містить норму чи принцип права:
а) цивільно-правовий договір;
б) нормативно-правовий акт;
в) нормативно-правовий прецедент;
г) нормативно-правовий договір.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні
ознаки нормативно-правового договору:
а) містить індивідуальний припис;
б) містить норму права;
в) поширює дію на персоніфікованих суб’єктів;
г) має юридичну силу.
5.7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
нормативно-правових договорів за кількісним складом:
а) конституційно-правові;
б) двосторонні;
в) цивільно-правові;
г) багатосторонні.
5.8. Правовий прецедент – це:
а) правило поведінки, що склалося стихійно протягом тривалого часу
і було санкціоноване державою;
б) угода, що містить норми права;
в) рішення з конкретної юридичної справи, ухвалене компетентним
державним органом, яке стає обов’язковим зразком при вирішенні
аналогічних справ у майбутньому;
г) офіційний письмовий документ компетентного органу держави, в
якому містяться норми права.
5.9. Письмовий юридичний акт правозастосовчого органу держави, що
містить норму чи принцип права і набуває загальнообов’язкового
характеру при вирішенні аналогічних справ:
а) правовий звичай;
б) нормативно-правовий акт;
в) нормативно-правовий прецедент;
г) нормативно-правовий договір.
5.10. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
нормативно-правових прецендентів за суб’єктами правотворення:
а) політичні;
б) судові;
в) економічні;
адміністративні.
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Джерела і література: 9-15, 32, 41, 72, 85.
***
Тема 15. Нормативно-правовий акт
Нормативно-правовий акт – це офіційний письмовий документ,
прийнятий в односторонньому вольовому порядку компетентним
суб'єктом правотворчості за визначеною законом процедурою, в якому
містяться норми права.
Ознаки нормативно-правового акта:
1) містить норми права (встановлює нові норми або змінює чи скасовує
чинні);
2) ухвалюється чи санкціонується уповноваженими органами держави
(посадовими особами), іншими суб'єктами правотворчості і є їх
одностороннім волевиявленням;
3) має зовнішню форму у вигляді письмового документа з відповідними
реквізитами;
4) діє у часі (протягом якого нормативно-правовий акт має юридичну
силу), просторі (на який поширюється чинність нормативноправового акта) і щодо кола осіб (які підпадають під вплив
нормативно-правового акта і на його основі набувають юридичних
прав і обов'язків);
5) приймається згідно з чітко визначеною процедурою;
6) має юридичну силу, що відображає його співвідношення з іншими
правовими актами, місце у системі законодавства і роль у механізмі
правового регулювання.
Юридична сила – це специфічна властивість нормативно-правових
актів, яка характеризує їх співвідношення і залежність за формальною
обов'язковістю та визначається місцем правотворчого органу в апараті
держави.
Переваги нормативно-правового акта над іншими видами форм
права:
– найбільш чітко, однозначно і одноманітно формулює зміст юридичних
прав і обов'язків;
– дозволяє якнайшвидше довести до відома адресатів юридичної
норми її зміст;
– забезпечує сприятливі умови для швидкого відшукування потрібної
юридичної норми;
– створює умови для правильного (адекватного) розуміння адресатом
норми її істинного змісту;
– дозволяє оперативно змінювати чи скасовувати юридичну норму;
– дозволяє здійснювати систематизацію численних юридичних норм.
Вимоги до нормативно-правового акта:
1) наявність у структурі акта всіх необхідних елементів, а саме:
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 назви (вид акта, предмет регулювання, орган, який видав акт),
 преамбули (умови, причини, цілі прийняття акта, принципи його
дії),
 поділу на частини (для кодифікованих актів), розділи, глави, статті,
пункти, підпункти тощо,
 прикінцевих положень, дати і місця прийняття акта, підпису
відповідальної посадової особи;
2) відповідність змісту акта правилам юридичної техніки (вимогам
щодо використання мови і дотримання законів логіки, прийомів і
засобів викладення тексту, побудови юридичних конструкцій тощо);
3) обов’язкова державна реєстрація та облік нормативно-правових
актів (нормативно-правові акти міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, що стосуються прав, свобод і законних
інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, реєструються
в Міністерстві юстиції України);
4) опублікування в офіційних друкованих виданнях (наприклад,
згідно зі ст. 57 Конституції України, закони та інші нормативноправові акти, що визначають права та обов’язки громадян, не
доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є
нечинними).
Нормативно-правові акти класифікуються за різними критеріями:
1) за юридичною силою – закони і підзаконні нормативні правові
акти;
2) за суб'єктами правотворчості – акти органів держави, народу
(прийняті референдумом), громадських об'єднань, трудових колективів,
спільні акти органів держави і недержавних формувань;
3) за обсягом і характером дії – загальні (охоплюють всю сукупність
відносин певного виду на даній території), спеціальні (обмеженої
дії, які поширюються на частину території або на певне коло осіб),
надзвичайні (виняткової дії, які використовуються за наявності
надзвичайних обставин);
4) за характером волевиявлення – акти встановлення, зміни та
скасування норм права;
5) за галузевою належністю – конституційні, цивільні, кримінальні,
адміністративні та ін.;
6) за формою вираження – закони, укази, постанови, рішення,
розпорядження, накази, інструкції тощо;
7) за часом дії – визначено-строкові (тимчасові) і невизначенострокові (постійні).
Види специфічних юридичних актів, які можуть набувати в Україні
нормативно-правового значення:
1) акти прямого волевиявлення населення, що фіксують результати
всеукраїнського або місцевих референдумів;
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2) акти Конституційного Суду України, якщо через них втрачають
чинність певні нормативно-правові акти;
3) деякі рішення певних громадських об'єднань (акти делегованої або
санкціонованої державою правотворчості таких об'єднань);
4) деякі рішення трудових колективів (рішення зборів і рад трудових
колективів);
5) протести органів прокуратури з приводу незаконності нормативних
актів, якщо цими протестами припиняється дія таких актів;
6) судові рішення, якими визнаються нечинними як такі, що
суперечать закону, нормативні акти місцевих органів виконавчої
влади та місцевого (регіонального) самоврядування.
Нормативний акт слід відрізняти від індивідуально-правового акта,
що приймається компетентним органом на основі нормативного акта в
результаті розгляду конкретної юридичної справи (ситуації), вміщує
індивідуально-конкретні приписи, має однократне значення, адресується
індивідуально-визначеним субєктам, може бути оскарженим
заінтересованими особами. Розрізняють акти застосування норм права
(наприклад, вирок суду) та інтерпретаційно-правові акти (акти
тлумачення норм права).
Закон – це нормативно-правовий акт, що приймається органом
законодавчої влади чи референдумом з додержанням спеціальної
законодавчої процедури, регулює найважливіші суспільні відносини і
має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів.
Ознаки закону:
1) приймається вищим представницьким органом держави або
безпосередньо народом;
2) регулює найважливіші суспільні відносини;
3) містить первинні юридичні норми (є базою поточної правотворчості);
4) має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів
(підзаконні акти не можуть суперечити закону; зміна або
скасування закону здійснюється тільки іншим законом);
5) приймається в особливому порядку (за спеціальною процедурою).
Розрізняють такі види законів:
1) за юридичною силою – конституції (є Основним Законом
держави), конституційні закони (становлять основу розвитку
правової системи, вносять зміни й доповнення до конституції чи
передбачені текстом конституції), звичайні (поточні) закони
(приймаються на основі і на виконання конституції і визначають
основи правого регулювання суспільних відносин у певній сфері),
надзвичайні закони (мають тимчасовий характер, приймаються у
надзвичайних ситуаціях і можуть призупиняти дію чинних у
відповідній сфері законів);
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2) за характером регулювання – органічні (узгоджені, відзначаються
високим рівнем нормативних узагальнень і спрямовані на
комплексне врегулювання суспільних відносин) і виключні
(приймаються за надзвичайних обставин);
3) інші види законів – кодифіковані (систематизують норми права, що
регулюють певну сферу суспільних відносин; приймаються у формі
кодексів та Основ законодавства); допоміжні (затверджують,
змінюють, скасовують інші нормативні акти або мають допоміжне
значення для їх застосування, наприклад, закони про ратифікацію
міжнародних договорів).
Основним законом є Конституція держави, яка має найвищу
юридичну силу, визначає основи суспільного і політичного ладу,
правової системи, правовий статус людини і громадянина, структуру
та організацію діяльності органів державної влади і місцевого
самоврядування та інші найважливіші суспільні відносини.
Конституції поділяють на такі види:
 за способом вираження – писані (єдиний нормативний акт, що
прийнятий у встановленому порядку і має чітку внутрішню
структуру) та неписані (складаються з декількох законів, які
прийняті в різний час і в різному порядку, але у своїй сукупності
проголошуються конституцією держави, як, наприклад, конституція
Великобританії);
 за способом прийняття, зміни та скасування – гнучкі (порядок їх
прийняття та зміни відрізняється від звичайного лише
необхідністю кваліфікованої більшості голосів) та жорсткі
(порядок їх прийняття та зміни суттєво ускладнено порівняно з
усіма іншими законами необхідністю виконання ряду додаткових
процедур).
Підзаконний нормативний правовий акт – це акт компетентного
органу держави, що приймається на підставі закону, відповідно до
нього і для його виконання.
Підзаконні нормативно-правові акти класифікуються за різними
критеріями:
1) за суб'єктами видання – акти глави держави, уряду, центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів і посадових осіб
місцевого самоврядування, недержавних організацій;
2) залежно від компетенції правотворчого органу і юридичної сили
акта – загальні, що поширюються на всю територію та населення
держави (укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів
України, іноді акти центральних органів виконавчої влади, у т. ч.
спільні); відомчі, що поширюються на певну сферу суспільних
відносин, тільки на організації і осіб певного відомства (акти
міністерств, відомств і державних комітетів); місцеві, які мають
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чинність на території певної адміністративно-територіальної
одиниці (акти місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування); локальні, що поширюються на
працівників конкретних підприємств, установ, організацій (нормативні
накази і розпорядження адміністрацій);
3) за формою вираження – укази, постанови, рішення, розпорядження,
накази, інструкції тощо;
4) за порядком прийняття – видані одноособово (акти глави держави,
керівників міністерств і відомств, голів місцевих державних
адміністрацій тощо) і прийняті колегіально (акти уряду, місцевих
рад тощо).
В Україні підзаконні нормативні акти за суб'єктами нормотворчості
поділяються на:
 постанови Верховної Ради України;
 укази Президента України;
 декрети і постанови Кабінету Міністрів України;
 постанови правління Національного банку України;
 нормативні накази керівників міністерств і відомств, а також
затверджені наказами міністерств і відомств інші нормативні акти
(інструкція, положення, порядок, вказівки);
 розпорядження голів місцевих державних адміністрацій і накази
керівників їх управлінь і відділів;
 рішення місцевих рад; розпорядження сільських, селищних,
міських голів і голів районних, районних у місті і обласних рад;
рішення виконавчих комітетів місцевих рад;
 нормативні накази керівників підприємств, установ, організацій,
інші локальні нормативні акти (правила внутрішнього трудового
розпорядку, положення, інструкції тощо).
Нормативно-правові акти діють у часі, у просторі та щодо кола
осіб.
Дія нормативно-правового акта у часі характеризується:
 моментом набрання ним юридичної сили (початку його дії);
 напрямом темпоральної дії нормативного акта;
 моментом зупинення дії нормативного акта;
 моментом припинення (скасування) дії нормативного акта.
Нормативно-правові акти набирають чинності:
1) з часу, вказаного в самому нормативно-правовому акті;
2) з часу прийняття чи підписання, зазначеного, як правило, у самому
нормативно-правовому акті;
3) з часу, з якого вони надійшли адресату;
4) з часу опублікування (оприлюднення) нормативно-правового акта;
5) після завершення певного строку з моменту опублікування.
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Розрізняють такі напрями темпоральної дії нормативно-правових
актів:
1) пряма (безпосередня) дія – нормативно-правовий акт поширюється
на нові факти (виникли після набрання ним чинності), а також на
старі триваючі факти (виникли до набрання ним чинності, але
продовжують існувати), проте тільки з моменту набрання цим
актом чинності;
2) зворотна дія – нормативно-правовий акт поширюється на факти,
які виникли до набрання ним чинності (старі факти), але вже з
моменту їх виникнення (наприклад, закон, що пом'якшує чи
скасовує відповідальність фізичних осіб);
3) переживаюча дія – новий нормативно-правовий акт поширюється
тільки на нові факти, а на триваючі старі факти (тобто факти, які
виникли до набрання ним чинності і не припинили свого
існування) продовжує діяти попередній (вже скасований новим
актом) нормативно-правовий акт.
Пряму дію в часі завжди мають всі нормативно-правові акти, а
зворотну і переживаючу – тільки у випадках, спеціально передбачених
законодавством.
Нормативно-правові акти втрачають чинність внаслідок:
 закінчення строку дії (наприклад, закон про Державний бюджет
України на відповідний рік);
 зміни обставин, на які вони були розраховані (наприклад,
припинення надзвичайної ситуації);
 скасування цього акта іншим актом (або пряме скасування акта
уповноваженим на те органом, або фактична зміна нормативного
акта іншим актом, що має той самий предмет регулювання).
Зупинення (призупинення) дії нормативного акта – це тимчасове
(неостаточне) переривання його дії, яке обумовлюється певними
обставинами і здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
Чинність нормативно-правових актів у просторі – це поширення їх
впливу на певну територію. До території держави належать: земля
(суша), надра, води та повітряний простір у межах державних
кордонів, територія посольств, військові кораблі та інші судна, що
плавають під прапором певної держави у відкритому морі, повітряні і
космічні літаючі апарати тощо. Нормативно-правові акти діють за
територіальним і екстериторіальним принципом.
Територіальний принцип – це дія нормативних актів у межах
території держави:
 нормативно-правові акти вищих органів законодавчої і виконавчої
влади мають чинність на всій території держави;
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 нормативно-правові акти місцевих органів державної виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування – на території
відповідного регіону.
Екстериторіальний принцип – це поширення дії деяких
нормативно-правових актів на територію, непідвладну суб'єкту їх
ухвалення (дія нормативних актів однієї держави щодо її фізичних та
юридичних осіб на території інших держав, а також дозвіл на дію
законів іноземної держави на власній території щодо громадян цієї
іноземної держави і т. ін.). Так, громадяни України зобов'язані
виконувати приписи нормативно-правових актів України і поза
межами держави.
Чинність нормативно-правових актів щодо кола осіб визначає
підлеглість осіб вимогам нормативно-правових актів. Розрізняють
нормативні акти: загальної дії (поширюються на всіх фізичних та
юридичних осіб, що перебувають на території держави, хоча можливі
деякі винятки); спеціальної дії (поширюються на певне коло
спеціальних суб’єктів).
Чинність нормативно-правових актів поширюється не тільки на
громадян України, а й на іноземців та осіб без громадянства, які
перебувають на території України (з деякими обмеженнями). Глави
держав, урядів, дипломатичні, консульські працівники мають
дипломатичні чи консульські імунітети й привілеї. Вони не підлягають
арешту і затриманню, на них не поширюється кримінальна,
адміністративна і частково цивільна юрисдикція держави перебування.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і ознаки нормативно-правового акта.
2. Класифікація нормативно-правових актів.
3. Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили.
4. Підзаконні нормативно-правові акти, їх види.
5. Дія нормативно-правових актів.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і ознаки нормативно-правового акта.
2. Класифікація нормативно-правових актів.
3. Закон як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили.
4. Підзаконні нормативно-правові акти, їх види.
5. Дія нормативно-правових актів.
Питання для самостійного опрацювання
1. Конституція, її місце в правовій системі.
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2. Порядок прийняття законів в Україні.
Глосарій: нормативно-правовий акт, юридична сила нормативноправових актів, загальні нормативно-правові акти, спеціальні нормативноправові акти, надзвичайні нормативно-правові акти, індивідуальноправові акти, закони, конституційні закони, звичайні (поточні) закони,
надзвичайні закони, конституція, підзаконний нормативний правовий
акт, пряма (безпосередня) дія нормативно-правового акта, зворотна дія
нормативно-правового акта, переживаюча дія нормативно-правового
акта, зупинення (призупинення) дії нормативного акта.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що юридична наука розуміє під нормативно-правовим актом?
1.2. Назвіть ознаки нормативно-правового акта.
1.3. Дайте визначення поняття «юридична сила».
1.4. Назвіть переваги нормативно-правового акта над іншими видами
форм права.
1.5. Які вимоги до нормативно-правового акта виробила юридична
наука?
1.6. На які види поділяють нормативно-правові акти?
1.7. Охарактеризуйте закон як різновид формальних джерел права.
1.8. Дайте характеристику підзаконного нормативно-правового акта як
різновиду формальних джерел права.
1.9. Охарактеризуйте дію нормативно-правових актів у часі.
1.10. Охарактеризуйте дію нормативно-правових актів у просторі і за
колом осіб.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово порівняти нормативно-правовий акт з іншими видами
формальних джерел права (правовим звичаєм, нормативно-правовим
договором, правовим прецедентом, правовою доктриною).
4.2. Письмово навести приклади прямої, зворотної та переживаючої дії
нормативно-правових актів, використовуючи для цього законодавство
України.
5. Розв’язати тести:
5.1. Письмовий юридичний акт правотворчого суб’єкта, що містить
норму чи принцип права і є його одностороннім волевиявленням:
а) правовий звичай;
б) нормативно-правовий акт;
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в) нормативно-правовий прецедент;
г) нормативно-правовий договір.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки
нормативно-правового акта:
а) містить правила з'ясування смислу нормативного припису;
б) приймається правотворчим суб’єктом;
в) містить індивідуальний припис;
г) містить норму права.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки
нормативно-правового акта:
а) має юридичну силу;
б) діє щодо певного кола осіб;
в) містить індивідуальний припис;
г) має письмову форму виразу.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно названі види
нормативно-правових актів за обсягом та характером дії:
а) акти застосування права;
б) акти тлумачення права;
в) нормативно-правові акти загальної дії;
г) нормативно-правові акти виключної дії.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно названі види
нормативно-правових актів за суб’єктами правотворення:
а) акти застосування права;
б) акти тлумачення права;
в) нормативно-правові акти глави держави;
г) нормативно-правові акти органів виконавчої влади.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно названі види
нормативно-правових актів за юридичною силою:
а) акти застосування права;
б) акти тлумачення права;
в) закони;
г) підзаконні нормативно-правові акти.
5.7. Нормативно-правовий акт органу законодавчої влади або самого
народу, який регулює найважливіші суспільні відносини, приймається
в особливому порядку і має вищу юридичну силу:
а) підзаконний нормативно-правовий акт;
б) закон;
в) акт застосування права;
г) правотлумачний акт Конституційного Суду.
5.8. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів
за юридичною силою:
а) постанови законодавчого органу;
б) рішення органів місцевого самоврядування;
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в) конституції;
г) звичайні закони.
5.9. У відповідях під якими номерами правильно названі види законів
за часом функціонування:
а) постійні;
б) декларативні;
в) тимчасові;
г) конституційні.
5.10. Нормативно-правовий акт компетентного правотворчого органу,
що видається на підставі закону, відповідно до закону і для його
виконання:
а) підзаконний нормативно-правовий акт;
б) закон;
в) акт застосування права;
г) правотлумачний акт.
Джерела і література: 1, 9-15, 32, 66, 72.
Тема 16. Система права

***

Однією із сутнісних характеристик права є його системність.
Категорія «система» означає специфічно виокремлену із навколишнього
середовища цілісну множину елементів, які поєднуються між собою
сукупністю внутрішніх відносин і зв’язків. Зміст понять, утворених з
використанням цієї категорії, з'ясовують шляхом встановлення їх
складових елементів та взаємозв'язків між ними.
Для характеристики національного права і національного законодавства
використовуються поняття «система права» і «система законодавства»,
перше з яких фіксує аспекти структурної диференціації правових норм
і виражає структуру змісту позитивного права, а друге фіксує аспекти
структурної диференціації законодавчих актів і виражає структуру
форми позитивного права. Між цими структурами існує тісний
взаємозв'язок (як між змістом і формою).
Система права – це (альтернативні визначення):
 обумовлена економічним і соціальним ладом суспільства структура
права, що виражає внутрішню узгодженість і єдність юридичних
норм і одночасно їх поділ на відповідні галузі, підгалузі та інститути
права;
 цілісний комплекс взаємопов’язаних і взаємодіючих чинних юридичних
норм певної держави, що характеризується єдністю й узгодженістю,
а також поділом на інститути та галузі права;
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 сукупність чинних норм права, якій властиві як єдність та
узгодженість, так і диференціація (поділ) на відносно самостійні
структурні утворення (інститути, підгалузі, галузі права тощо).
Ознаки системи права, що є її внутрішніми характеристиками:
1) єдність (по-перше, все право як самостійне явище ґрунтується на
єдиних загальнолюдських принципах; по-друге, право в усіх своїх
проявах охороняється державою і передбачає можливість застосування
державного примусу; по-третє, право обумовлене матеріальними,
соціальними, культурними, ідеологічними та іншими умовами
життя суспільства, для яких характерна відносна єдність);
2) узгодженість (наявність субординаційних і координаційних зв'язків
між нормами, інститутами, галузями права та відсутність
суперечностей всередині системи права);
3) диференціація (поділ системи права на відносно самостійні
структурні елементи), що передбачає виокремлення структури:
 норми права (поділ її на диспозицію, гіпотезу і санкцію);
 правових інститутів (поділ їх на окремі правові норми);
 підгалузі права (поділ її на логічно пов'язані між собою правові
інститути в межах окремих галузей права);
 галузі права (поділ її на логічно пов'язані між собою правові
інститути та підгалузі права);
 системи права (поділ її на логічно пов'язані між собою галузі
права);
4) об'єктивність (держава не створює право, а лише надає йому
форми, тому система права – це не результат свавільного розсуду
законодавця, а своєрідний юридичний вираз системи об’єктивних
суспільних відносин).
Ознаки системи права, що є її зовнішніми характеристиками:
1) належність системи права до функціональних систем соціального
порядку, виникнення, існування і розвиток яких обумовлені загальнолюдськими потребами в упорядкуванні суспільних відносин;
2) інституціональний характер системи права (юридична матерія у
вигляді системи норм міститься здебільшого в нормативноправових актах, інших джерелах права, які і надають праву чітко
виражену інституціональну форму);
3) стабільність і динамічність системи права;
4) тісний зв’язок системи права з функціонуванням держави.
Поняття «система права» слід відрізняти від поняття «правова
система», яке є більш широким за змістом і включає в себе крім
системи правових норм такі елементи, як юридична практика та
правова ідеологія. Іноді в якості елементів правової системи
називають також правосвідомість, правові відносини, правові форми
діяльності держави, акти правомірної і протиправної поведінки та ін.
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Отже, в широкому розумінні правова система – це сукупність всіх
юридичних явищ, що існують у певній державі або групі однотипних
держав.
Основними правовими системами сучасності є романо-германська
(нормативно-законодавча або континентальна система права),
англосаксонська (прецедентна або система загального права),
релігійно-традиційна (наприклад, мусульманська).
Диференціація системи права здійснюється насамперед на підставі
таких критеріїв, як предмет і метод правового регулювання.
Предмет правового регулювання – це якісно однорідні суспільні
відносини, які врегульовуються за допомогою певної сукупності
правових норм. Безпосереднім предметом правового регулювання
виступає вольова поведінка учасників суспільних відносин. Предмет
правового регулювання є матеріальним критерієм розподілу права на
його структурні частини. Об'єктивний зміст і специфіка відповідних
суспільних відносин є незалежними від законодавця.
Структура предмета правового регулювання охоплює такі
елементи:
 суб'єкти (індивідуальні та колективні);
 їх поведінка (дії, бездіяльність);
 об'єкти (предмети та явища навколишнього світу, з приводу яких
люди вступають у взаємозв'язок);
 соціальні факти (життєві обставини), які є безпосередніми підставами
виникнення чи припинення відповідних правовідносин.
Метод правового регулювання – це специфічний спосіб владного
впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою
правових норм та інших юридичних засобів. Метод правового
регулювання значною мірою залежить від предмета (предмет «веде»
за собою метод, бо спосіб регулювання залежить від того, що
необхідно регулювати). Але на відміну від предмета метод може
формуватися і під впливом законодавця, який, окрім тих засобів
регулювання суспільних відносин, що об'єктивно склалися, може
обирати власні засоби правового впливу на них, комбінувати їх. З цієї
точки зору правовий метод являє собою певний набір юридичного
інструментарію, завдяки якому державна влада здійснює необхідний
вплив на суспільні відносини з метою спрямування їх розвитку в
бажаному напрямку.
Методи правового регулювання суспільних відносин характеризуються:
 різним порядком встановлення прав і обов'язків учасників
суспільних відносин, які можуть випливати із закону (наприклад,
обов’язок сплачувати податки), із договору (наприклад, право
одержати майно за договором купівлі-продажу), адміністративного
акта тощо;
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 різним ступенем автономності суб'єктів при виникненні прав і
обов'язків (норми права можуть вичерпно визначати права і
обов'язки суб'єктів або надавати їм можливість самостійно
вирішувати питання щодо обсягу цих прав і обов'язків, тому
суб'єкти права вступають в ті чи інші відносини, врегульовані
нормами права, або як рівноправні сторони, або на умовах
підлеглості);
 різними способами захисту встановлених прав та забезпечення
виконання юридичних обов'язків, який може здійснюватись в
різному порядку (судовому, адміністративному та ін.) та за
допомогою різних засобів (цивільно-правових, кримінальноправових та ін.).
Головна відмінність між методами правового регулювання полягає
в обсязі правових можливостей суб'єктів.
Первинні (найбільш загальні) методи правового регулювання:
1) імперативний (централізований) метод, за допомогою якого
регулювання здійснюється на владній основі, а становище суб'єктів
характеризується відносинами субординації, прямої підлеглості
(цей метод чітко визначає межі поведінки субєктів);
2) диспозитивний (децентралізований) метод, за допомогою якого
регулюються відносини між рівноправними суб'єктами (відносини
взаємної координації), що складаються на основі волі їх учасників
(цей метод дає можливість субєкту вибрати з установлених
державою той варіант поведінки, який найбільше відповідає його
інтересам).
Первинні методи можуть застосовуватися в різних сполученнях, як
правило, з переважанням одного з них. Вони знаходять своє
продовження (конкретизуються) в методах, що регулюють ті чи інші
сукупності суспільних відносин, до яких можна віднести:
1) метод матеріального і морального заохочення, який притаманний
трудовому, цивільному та іншим галузям права і спрямований на
стимулювання заінтересованості у вирішенні певних завдань
(підвищення трудової і творчої активності, кваліфікації тощо);
2) метод рекомендацій, який характерний для підприємницького та
інших галузей законодавства і застосовується до самоврядних
організацій, щодо яких владно-імперативні методи впливу не
можуть бути застосовані (держава може впливати на них лише
шляхом надання організаційної допомоги, дозволів, рекомендаційних
актів, які містять норми права і застосування яких покладено на
розсуд цих організацій).
Структура системи права – це її внутрішня побудова, що
відображає поділ системи права на окремі взаємопов'язані елементи.
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Головними структурними елементами системи права є норми права,
інститути права, підгалузі права, галузі права.
Правова норма – це первинний структурний елемент права –
загальнообов’язкове, формально визначене правило поведінки, яке
встановлюється або санкціонується державою з метою регулювання
суспільних відносин і забезпечується її організаційною та примусовою
діяльністю. Вона знаходить свій зовнішній вираз у нормативноправовому приписі.
Норма права безпосередньо нормує суспільні відносини, надає їм
юридичного значення. Завдяки своєму універсальному значенню вона
поширює свої властивості і на інші рівні системи права, служить
відправною точкою, одиницею виміру правової матерії. Поєднання в
комплекси, узгодженість, взаємопов'язаність і диференціювання
правових норм обумовлені, з одного боку, структурою суспільних
відносин, а з другого – прагненням законодавця надати цим
відносинам правової форми.
Інститут права – це група юридичних норм, які регулюють
суспільні відносини конкретного виду (наприклад, інститут приватної
власності в цивільному праві, інститут відповідальності посадових осіб в
адміністративному праві, інститут референдуму в конституційному
праві та ін.). Інститут права є складовою частиною однієї або кількох
галузей права.
Ознаки інституту права: а) регулює певний вид суспільних
відносин; б) є логічно замкнутою, відокремленою сукупністю норм;
в) функціонує автономно, тобто має можливість здійснювати регулювання
суспільних відносин незалежно від інших інститутів права (це не
означає, що інститут права не має зв'язків з іншими інститутами
права).
Правові інститути поділяються на такі види:
1) за галузевою належністю – інститути конституційного, цивільного,
кримінального, адміністративного, процесуального та інших галузей
права;
2) за складом – внутрішньогалузеві (складаються з норм однієї галузі
права) та міжгалузеві (складаються з норм двох і більше галузей
права, що спрямовані на регулювання однорідних суспільних
відносин, як, наприклад, інститут власності, який складається з
норм конституційного, цивільного, кримінального та інших галузей
права).
Підгалузь права – це сукупність споріднених правових інститутів,
що об'єктивно склалася в межах однієї галузі права і регулює
специфічне (вужче ніж галузь) коло суспільних відносин. На відміну
від правових інститутів підгалузь права не є обов'язковим
компонентом кожної галузі і виникає тільки у великих за обсягом і
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складних за структурою предмета регулювання галузях права
(наприклад, у цивільному праві вирізняють зобов'язальне, авторське,
спадкове право; у фінансовому – бюджетне і податкове право). Галузі
права, для яких характерні невеликі обсяги нормативного матеріалу і
його тісна консолідація, не мають у своєму складі підгалузей права
(наприклад, процесуальні галузі права).
Галузь права – це сукупність правових норм, що регулюють своїм
особливим методом певну сферу якісно однорідних суспільних
відносин. Галузь права є найбільшим структурним підрозділом і
центральною ланкою права, що найповніше виражає той чи інший
режим правового регулювання.
Галузь права являє собою цілісність, тобто таку сукупність норм,
що поєднує в один комплекс взаємопов’язані правові інститути і
забезпечує цим регулювання, стабільність цілої сфери життєдіяльності
суспільства. Тому галузь права можна також визначити і як сукупність
логічно взаємопов'язаних правових інститутів, що регулюють відповідну
сферу суспільних відносин.
Як юридична цілісність галузь права є відносно автономною
підсистемою правового регулювання. Головне її призначення –
забезпечити стосовно певної сфери суспільних відносин специфічний
режим правового регулювання. Правовий режим – це порядок
регулювання, що виражений у певному комплексі своєрідних за
природою і специфічних за юридичним змістом правових засобів. Він
характеризується передусім специфічним поєднанням взаємодіючих
між собою дозволів, позитивних велінь і заборон. Правовий режим
формується залежно від правового статусу суб’єктів, специфіки
прийомів регулювання, змісту галузевих принципів, способів
виникнення та реалізації галузевих прав та обов'язків, специфіки
санкцій тощо. Правовий режим виражає ступінь жорсткості правового
регулювання, межі правової самостійності суб’єктів.
Завдяки правовому режиму забезпечується ефективна дія як галузі
права в цілому, так і кожного її компонента (правових інститутів,
підгалузей права (за їх наявності), конкретних норм). Наявність такого
режиму дає можливість не тільки поєднувати норми права в одне ціле
(надавати їм упорядкованого системного характеру), але й відрізняти
одну галузь права від іншої. При характеристиці галузей права слід
ураховувати, що для їх виділення недостатньо користуватися
критерієм єдності предмета і методу правового регулювання. Якщо
стосовно цивільного і кримінального права цей критерій є достатнім,
то при характеристиці деяких інших, особливо нових, галузей права
(наприклад, екологічного або інформаційного) необхідно враховувати
їх правові режими.
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Галузі права формуються історично (не на розсуд законодавця),
вони викликані до життя суспільними потребами, які законодавець
усвідомлює і оформляє. Серед умов, що визначають об'єктивний
процес виникнення тієї чи іншої галузі права, важливе місце
посідають: ступінь своєрідності тих чи інших суспільних відносин,
неможливість їх врегулювання за допомогою норм інших галузей
права; необхідність застосування особливого методу регулювання та ін.
Галузі права можна поділити на такі види:
1) фундаментальні (профілюючі), до яких традиційно належать
конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне, цивільнопроцесуальне, кримінально-процесуальне, адміністративно-процесуальне
право (вони вичерпно виражають генеральні правові режими і є
юридично первинними, тобто містять вихідний правовий матеріал,
який потім використовується при формуванні правових режимів
інших галузей права);
2) спеціальні, в яких головні (генеральні) правові режими
модифікуються, пристосовуються до окремих сфер життя
суспільства (трудове, земельне, сімейне право та ін.);
3) комплексні, для яких характерне сполучення різнорідних інститутів
фундаментальних та спеціальних галузей (наприклад, господарське,
аграрне, торгове, морське та ін.).
Залежно від особливостей предмета і метода правового регулювання, а
головне – соціального призначення, всю систему права можна поділити на
два великі масиви – матеріальне і процесуальне право:
1) предметом матеріального права є суспільні відносини, які реально
складаються між людьми і повинні бути організовані за допомогою
правового регулювання (велике значення в їх організації мають самі
суб'єкти права);
2) предметом регулювання норм процесуальних галузей права є
організаційні суспільні відносини, які визначають засоби реалізації
норм матеріального права і де учасниками, як правило, виступають
органи держави, посадові особи (процесуальне право визначає порядок
вирішення спорів, конфліктів, розслідування і судового розгляду
злочинів та інших правопорушень).
В кожній системі права умовно можна виділити дві складові
частини – публічне і приватне право.
Публічне право – це сукупність норм, предметом регулювання яких
є сфера публічних (державних) інтересів (це, насамперед, норми
конституційного, адміністративного, кримінального, фінансового,
процесуального права):
1) воно повязане передусім з функціонуванням держави (її владною
діяльністю) і регулює методом субординації відносини між
державними органами або між державою і особою;
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2) воно є виразом централізації, пріоритету волі органів державної
влади, ієрархічної підлеглості, дисципліни (устрій і діяльність
держави як публічної влади, регламентація діяльності державного
апарату і посадових осіб, кримінальна і адміністративна
відповідальність та інші інститути, що побудовані на принципах
субординації навколо одного юридичного «центру»);
3) його характеризує акцент на заборонах, обов’язках людини перед
державною владою, імперативний характер дозволів як прерогатива
владарюючих суб’єктів.
Приватне право – сукупність норм права, предметом регулювання
яких є сфера приватних інтересів (це переважно норми цивільного,
сімейного, торгового, підприємницького та інших галузей права):
1) воно регулює методом координації відносини між окремими
особами як рівноправними суб’єктами (це «горизонтальні»
юридичні відносини, що будуються на юридичному пріоритеті волі
приватних осіб та їх об'єднань і передбачають наявність багатьох
юридичних «центрів»);
2) воно охоплює відносини, учасники яких не володіють примусовою
владою один щодо одного (є юридично рівними, «приватними»),
проте їх акти (договори і односторонні правочини) мають
повноцінне юридичне значення, захищаються судом, визнаються і
забезпечуються державою як її власні веління;
3) його характеризує переважання дозволів над заборонами і
позитивними веліннями влади.
Приватне право має велике значення в забезпеченні свободи
автономної особи і є умовою та гарантією розвитку ринкової
економіки, демократії, громадянського суспільства (створює зону
свободи, відносно ізольовану від державної влади, в якій здійснюють
свою господарську діяльність приватні особи). Державна влада може
втручатись у цю діяльність тільки в передбачених законом випадках
або за рішенням суду.
Публічне і приватне право тісно взаємопов'язані. Приватне право
фактично не існує без публічного, оскільки публічне покликане
охороняти і захищати приватні відносини. Окрім того, в процесі
історичного розвитку грані між ними в деяких сферах суспільного і
державного життя стираються, виникають змішані публічно-правові і
приватно-правові відносини (наприклад, з питань соціального чи
трудового права).
Поділ системи вітчизняного права на галузі здійснюється залежно
від предмета та метода правового регулювання, особливостей їх
правового режиму.
Конституційне право – це сукупність правових норм, які
визначають основи суспільного і державного ладу, правовий статус
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людини і громадянина, структуру та організацію діяльності органів
державної влади і місцевого самоврядування та інші найважливіші
суспільні відносини. Домінуючим методом є імперативний (норми
конституційного права, які тісно пов'язані з владними відносинами,
мають зобов'язальний і заборонний характер; норми, що пов'язані з
регулюванням статусу людини і громадянина, мають переважно
дозвільний характер). Норми конституційного права є провідними
щодо норм інших галузей права, їх базовим нормативним матеріалом
(мають вищу юридичну силу).
Кримінальне право – це сукупність встановлених вищим органом
державної законодавчої влади норм, що регулюють суспільні
відносини, повязані зі злочином і покаранням. Ці норми встановлюють
підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які
суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання застосовуються
до осіб, що їх вчинили. Методом регулювання в галузі кримінального
права є метод заборони (імперативний метод).
Адміністративне право – це сукупність правових норм, які
регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі виконавчорозпорядчої діяльності органів держави. Особливістю цих відносин є
те, що однією із сторін завжди виступає державний орган (посадова
особа). Тому в основі правового регулювання лежить метод владних
приписів (імперативний метод).
Фінансове право – сукупність правових норм, що регулюють
суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання
органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з
метою забезпечення виконання покладених на ці органи завдань і
функцій. Відносини, які регулюються нормами цієї галузі, мають
владно-майновий характер. Фінансова діяльність значною мірою має
виконавчо-розпорядчий характер, що і визначає методи правового
регулювання (передусім, це владні приписи).
Цивільне право – це сукупність правових норм, які регулюють на
засадах правової автономії (рівності) відносини власності, товарногрошові відносини і особисті немайнові відносини між фізичними і
юридичними особами з метою задоволення їх прав і законних
інтересів. Головним методом правового регулювання у цивільному
праві є автономний метод (метод юридичної рівності сторін).
Суттєвими ознаками суспільних відносин, які регулюються нормами
цивільного права, є юридична рівність, майнова самостійність, вільне
волевиявлення щодо участі у правовідношенні їх учасників.
Трудове право – це сукупність правових норм, які регулюють
трудові й тісно з ними повязані інші суспільні відносини. Трудові
правовідносини виникають на основі угоди між працівником і
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим
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ним органом, чи фізичною особою, за якою працівник зобовязується
виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник зобовязується
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання роботи. Обєктом трудових
правовідносин виступає процес праці, а також його результати. До
нетрудових правовідносин, що регулюються нормами трудового
права, належать відносини з працевлаштування, професійної підготовки і
підвищення кваліфікації, дисциплінарної та матеріальної відповідальності
тощо. Провідними методами регулювання трудових відносин є дозвіл,
заохочення, стимулювання.
Цивільне процесуальне право – це сукупність норм права, які
регулюють суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя в
цивільних справах. Провідним методом правового регулювання є
диспозитивний метод.
Кримінально-процесуальне право – це сукупність правових норм,
які регулюють діяльність уповноважених державних органів і
посадових осіб та інших учасників процесу щодо розкриття і
розслідування злочинів, судового розгляду і вирішення кримінальних
справ. Провідним методом правового регулювання є імперативний
метод.
Лекційне заняття
План
1. Поняття системи права.
2. Предмет і метод правового регулювання.
3. Структура системи права.
4. Публічне і приватне право.
5. Галузі вітчизняного права.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття системи права, її структура.
2. Галузь права.
3. Підгалузь права.
4. Інститут права.
5. Публічне і приватне право.
6. Матеріальне і процесуальне право.
Питання для самостійного опрацювання
1. Місце і роль системи права в правовій системі держави.
2. Регулятивне та охоронне право.
3. Співвідношення між нормами міжнародного та національного
права.
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4. Галузі права України: загальна характеристика.
Глосарій: система, система права, правова система, предмет правового
регулювання, метод правового регулювання, імперативний (централізований)
метод, диспозитивний (децентралізований) метод, структура системи
права, правова норма, інститут права, підгалузь права, галузь права,
правовий режим, публічне право, приватне право, конституційне
право, кримінальне право, адміністративне право, фінансове право,
цивільне право, трудове право, цивільне процесуальне право,
кримінально-процесуальне право.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що юридична наука розуміє під системою права?
1.2. Наведіть перелік ознак системи права.
1.3. Як співвідносяться поняття «система права» і «правова система»?
1.4. Охарактеризуйте критерії, за якими здійснюється диференціація
системи права (її поділ на структурні частини). У чому полягає
відмінність між імперативним та диспозитивним методом правового
регулювання?
1.5. Дайте визначення поняття «інститут права» та назвіть види
інститутів права.
1.6. Що юридична наука називає підгалуззю права? Чи є підгалузь
права обов'язковим компонентом кожної галузі права?
1.7. Дайте визначення поняття «галузь права» та поясніть її сутність і
призначення у правовому регулюванні.
1.8. Які види (групи) галузей права виокремлюють у теорії права?
1.9. Охарактеризуйте сутність приватного і публічного права та
взаємозв’язок між ними.
1.10. З яких галузей права складається система права України?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Структура системи права
України».
4.2. Письмово вказати основні методи правового регулювання
фундаментальних галузей права України.
5. Розв’язати тести:
5.1. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
системи права:
а) обумовленість суспільними відносинами;
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б) забезпеченість засобами громадського впливу;
в) первинним елементом є норма права;
г) складається з індивідуальних правових приписів.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі
публічного права:
а) цивільне право;
б) адміністративне право;
в) кримінально-процесуальне право;
г) сімейне право.
5.3. Цілісний комплекс взаємопов’язаних чинних юридичних норм
певної держави, що поділяється на галузі та інститути права:
а) правова система;
б) правовий кодекс;
в) система права;
г) «правова сім’я».
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані елементи
системи права:
а) нормативно-правовий припис;
б) норма права;
в) етична норма;
г) нормативно-правовий акт.
5.5. Підсистема норм права, що регулює відносини між юридично
рівними суб’єктами диспозитивним методом:
а) інститут права;
б) приватне право;
в) галузь права;
г) підгалузь права.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
інститутів права за складом:
а) матеріальні;
б) прості;
в) складні;
г) процесуальні.
5.7. У відповідях під якими номерами правильно вказані галузі права:
а) політичне право;
б) конституційне право;
в) цивільне право;
г) матеріальне право.
5.8. Галузь права – це:
а) загальнообов’язкове правило поведінки, що охороняється
державою;
б) система правових норм, що регулюють своїм особливим методом
якісно однорідну сферу суспільних відносин;
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в) комплекс правових норм, що регулюють конкретний вид чи
сторону однорідних суспільних відносин;
г) офіційно-державний спосіб закріплення і зовнішнього вияву
юридичних норм.
5.9. Сукупність прийомів та засобів, за допомогою яких здійснюється
правове регулювання однорідних суспільних відносин:
а) предмет правового регулювання;
б) інститут права;
в) галузь права;
г) метод правового регулювання.
5.10. Назвіть методи централізованого регулювання:
а) владно-наказовий;
б) координаційний;
в) імперативний;
г) локальний.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
***
Тема 17. Система законодавства
В юридичній літературі існують різні точки зору щодо змісту
поняття «законодавство», згідно яких законодавство – це система:
1) нормативних актів (законів), виданих органом законодавчої влади
(парламентом);
2) нормативно-правових актів, прийнятих парламентом (закони),
президентом (укази) та урядом (постанови) (тлумачення терміну
«законодавство», яке дав Конституційний Суд України у своєму
рішенні від 9 липня 1998 року, додавши до них «чинні міжнародні
договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України...»);
3) всіх чинних у країні нормативно-правових актів.
Тобто, особливістю цього поняття є його використання для
позначення сукупностей нормативно-правових актів, не завжди
подібних за формою і однакових за рівнем юридичної сили.
У більш повному обсязі поняття «законодавство» може бути
визначене як форма існування права, спосіб надання юридичного
значення нормам права, засіб їх організації та поєднання в конкретні
нормативні приписи, нормативно-правові акти, інститути та галузі
законодавства.
Ознаки системи законодавства:
1) вона, як форма права, є елементом більш широкої за обсягом
правової системи;
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2) система законодавства має вертикальну (ієрархічну) будову, тобто
нормативно-правові акти розташовані в ній залежно від їх
юридичної сили, яка визначається місцем правотворчого органу в
державному апараті;
3) вона характеризується цілісністю, єдиною спрямованістю (кожний
нормативно-правовий акт перебуває в ієрархічних зв'язках з
іншими нормативними актами і діє хоча і самостійно, але в єдиній
системі відповідно до тих завдань і цілей, які закріплені в
Конституції, законах, інших вищих за юридичною силою актах).
Напрями взаємодії права і законодавства:
 законодавство може істотно впливати на розвиток права (в одних
випадках, коли певні повторювані суспільні відносини вже набули
очевидної юридичної значущості, цей вплив зводиться до
оформлення права; в інших випадках – законодавство може
викликати до життя право, як наприклад, закони про
підприємництво в Україні не лише сприяли формуванню галузі
підприємницького законодавства, але й істотно вплинули на
розвиток цивільного права); важливим напрямком впливу
законодавства на розвиток права є формування правових режимів
кожної галузі права;
 здійснюється і зворотний вплив права на формування та розвиток
законодавства, завдяки чому воно набуває певних якостей як з
точки зору змісту, так і з точки зору форми.
Ознаки відмінності системи законодавства і системи права:
1) право завжди виступає як система норм, а законодавство – як
система нормативно-правових актів;
2) право завжди є вираженням справедливості, тоді як закони та інші
нормативно-правові акти можуть виражати як справедливість (бути
правовими), так і несправедливість (бути неправовими);
3) якщо система права має об'єктивний характер, то система
законодавства значною мірою залежить від суб'єктивного фактора
– діяльності законодавця, інших суб'єктів правотворчих повноважень,
рівня розвитку юридичної науки і законодавчої техніки;
4) якщо для системи права первинним елементом є норма права, то
для системи законодавства ним є нормативно-правовий припис;
5) система законодавства і система права не збігаються за обсягом
(система законодавства ширша за систему права, оскільки включає
ненормативні елементи – програмні положення, вказівки на мету і
мотиви видання тих чи інших актів тощо);
6) ці системи різняться за значенням, яке має для них предмет і метод
правового регулювання (якщо для галузі права характерна
однорідність суспільних відносин, що нею регулюються, а також
застосування одного головного методу правового регулювання, то
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для галузі законодавства це не обов'язково – предмет галузі
законодавства становлять, як правило, різнорідні суспільні
відносини, так само різними є і методи, що застосовуються для
регулювання цих відносин);
7) система права і система законодавства різняться за своєю
внутрішньою (вертикальною) будовою (стосовно системи права
поняття «вертикальна структура» має умовний характер, оскільки
для неї характерна логічна побудова за обсягом – норма права,
інститут права, підгалузь права, галузь права; вертикальна ж
структура системи законодавства має ієрархічний характер, оскільки
вона побудована відповідно до юридичної сили нормативноправових актів).
Крім того, історично склалося так, що термін «право»
використовується при визначенні як правових, так і інших
можливостей, які випливають із корпоративних та інших видів
соціальних норм. Термін «законодавство» набув винятково
юридичного значення (як сукупність нормативно-правових актів, що
мають юридичну силу в результаті їх видання і захисту державою),
оскільки він склався в добу Нової історії, коли перші буржуазні
держави почали масово закріплювати в письмовій формі нормативи,
що склалися в результаті багаторазового повторення певного виду
відносин.
Структура законодавства – це спосіб зв'язку між його елементами,
зумовлений системою права, інтересами держави та потребами практики
правового регулювання. Розрізняють функціональну, горизонтальну,
ієрархічну (вертикальну) структуру системи законодавства.
Залежно від функціонального призначення нормативно-правових
актів виділяють:
1) головні (базові) нормативно-правові акти, які виконують основну
функцію інтегратора (носія) певної сукупності нормативноправових приписів (як правило, мають форму основ законодавства,
кодексів, законів);
2) допоміжні нормативно-правові акти, тобто такі, які вносять
часткові зміни в чинні головні нормативно-правові акти (за
формою це найрізноманітніші акти – від одиничних, які вносять
зміни в одну статтю або припис, до таких, що являють собою
викладення певного акта в новій редакції);
3) нормативно-правові акти, які виконують функцію припинення
юридичної сили нормативних положень і містять тільки припис
про визнання недіючими тих чи інших нормативних актів або їх
структурних частин (статей, підпунктів, абзаців тощо).
За обсягом нормативного матеріалу вирізняють такі елементи
горизонтальної структури законодавства:
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1) нормативно-правовий припис – письмове викладення правила
поведінки (принципу, дефініції тощо), структура якого
обумовлюється в кожному окремому випадку структурою норми
права (за своєю формою – це граматично, логічно і юридично
завершена частина нормативно-правового акта, виражена в його
структурних текстових підрозділах – статтях, пунктах, підпунктах,
параграфах, абзацах тощо);
2) нормативно-правовий акт – це письмовий документ державного
органу, який містить сукупність нормативно-правових приписів,
спрямованих на регулювання окремої сфери суспільних відносин
(розрізняють так звані цільні нормативно-правові акти, що містять
норми тільки певної галузевої належності, та комплексні акти, які
містять норми різних галузей права)
3) інститут законодавства – сукупність взаємопов'язаних та
взаємодоповнюючих нормативно-правових приписів, спрямованих
на регулювання певної відокремленої сукупності суспільних
відносин (може бути галузевим або міжгалузевим);
4) галузь законодавства – система взаємопов'язаних законодавчих
актів, що виступає засобом вираження і організації структури
галузі права.
Галузі законодавства і галузі права можуть співвідноситися таким
чином:
 галузь законодавства за обсягом повністю збігається з галуззю
права (у кримінальному праві);
 на базі однієї галузі права існують кілька галузей законодавства (у
конституційному або цивільному праві);
 більшість приписів галузі законодавства є формою однієї із галузей
права, становлячи, проте, лише певну частину цієї галузі (наприклад,
у законодавстві про освіту більшість приписів належать до
адміністративного права, а інші – до трудового, цивільного та
інших галузей права);
 галузь законодавства поєднує в собі норми кількох галузей права.
Залежно від юридичної сили нормативно-правових актів, яка
визначається місцем правотворчого органу в державному апараті,
вирізняють ієрархічну (вертикальну) структуру законодавства, до якої,
наприклад, в Україні належать такі складові:
1) Конституція України, яка має найвищу юридичну силу і становить
першооснову всього законодавства, та конституційні закони
(встановлюють відправні засади правового регулювання);
2) кодекси (кодифіковані закони – стрижневі акти, що надають
формальної визначеності нормам певної галузі права і є активним
центром регулювання суспільних відносин) та інші закони;
3) нормативні укази і розпорядження Президента України;
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4) підзаконні нормативно-правові акти органів виконавчої влади
(постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, накази й
інструкції міністерств, інших центральних органів державної
виконавчої влади);
5) акти органів виконавчої влади на місцях;
6) акти органів місцевого самоврядування зі здійснення функцій, які
їм делеговані державними органами.
Крім того, у федеративних державах система законодавства
структурується на законодавство федеральне (загальнодержавне) і
законодавство суб’єктів федерації.
Функціональна, ієрархічна і горизонтальна структури законодавства
забезпечують внутрішню узгодженість, юридичну єдність і цілісність
законодавства.
Фактори формування і розвитку системи законодавства відображають
її зв'язок з іншими соціальними явищами. Ці явища впливають на
зміст і форму системи законодавства, ефективність правового
регулювання. Одні з цих факторів мають домінуюче значення на час
появи (зародження) законодавчого акта, інші більше пов'язані з
процесом його реалізації (фактори зворотного зв'язку). Вплив кожного
фактора залежить від природи того чи іншого законодавчого акта,
інституту та галузі законодавства (наприклад, на конституційне і
адміністративне законодавство більше впливають політичні фактори,
на цивільне – економічні, на трудове – соціальні).
До факторів, які визначають процес формування і розвитку
системи законодавства в цілому на значному проміжку історичного
розвитку суспільства і держави, можна віднести такі:
1) співвідношення політичних сил на час виникнення форми держави
(наприклад, формування федеративного устрою зумовлює виникнення
загального федеративного законодавства і законодавства суб'єктів
федерації);
2) стан розвитку економічних, політичних, соціальних та інших
відносин, який може викликати до життя як окремі законодавчі
акти, так і цілі галузі законодавства, породжує зміни, доповнення
або скасування чинних нормативно-правових актів;
3) становище держави на міжнародній арені (політика замкнутості
(ізоляціонізму) або орієнтація держави на інтеграцію у світові
економічні, політичні та інші процеси з дотриманням міжнародноправових стандартів правового регулювання).
Залежно від характеру впливу на процес формування і розвиток
системи законодавства фактори можна поділити на такі групи:
1) фактори, які відображають зміст соціальних процесів і, відповідно,
визначають предмет законодавчого регулювання (наприклад,
проведення реформ в економічній сфері обумовлює прийняття
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великого блоку законів, спрямованих на регулювання нового
правового режиму власності, статусу суб'єктів господарювання,
податкових відносин);
2) фактори, які відображають позиції (інтереси) учасників законодавчої
діяльності (діяльність суб'єктів законодавчої ініціативи, політичних
партій, фракцій, консультантів, експертів тощо, що може виявлятися
у лобіювання тих чи інших положень, сприянні або перешкоджанні
законотворчості);
3) фактори суто юридичного характеру, в яких знаходять свій вияв
притаманні системі законодавства внутрішньосистемні зв'язки,
принципи її побудови і функціонування (визначальним є
взаємозв'язок системи права і системи законодавства – чим
повніше сприйматиметься зміст права законодавством, тим
ефективнішим буде правове регулювання);
4) фактори, які визначають характер процесуальних дій і виявляють
себе або на стадії зародження, підготовки і прийняття законів
(врахування при виборі засобів правового регулювання і правового
забезпечення громадської думки, позицій різних політичних сил),
або на стадії реалізації закону (удосконалення, зміна, систематизація
чинного законодавства як відображення ставлення до законів і
підзаконних актів населення, опору опозиції, виконання або
невиконання законодавчих актів посадовими особами тощо).
Ефективність правового регулювання великою мірою залежить від
стабільності законодавства, на формування якої сприятливо впливають:
стійкість і високий авторитет влади; поступовий розвиток економіки і
соціальної сфери; збалансованість системи законодавства і відсутність
суперечностей між її галузями та інститутами; послідовна і
цілеспрямована дія закону як способу вирішення політичних,
економічних, соціальних та інших завдань; високий престиж права;
реальне визнання верховенства права і закону; неухильне додержання
правових приписів тощо.
Важливу роль відіграє розвиток юридичної науки, яка повинна
досліджувати природу кожного з факторів, що впливає на формування
і розвиток права та законодавства, сприяти відпрацюванню механізмів
їх впливу на законодавчий процес.
Лекційне заняття
План
1. Система законодавства: поняття та співвідношення з системою
права.
2. Структура вітчизняного законодавства.
3. Фактори формування та розвитку системи законодавства.
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Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Система законодавства: поняття та співвідношення з системою
права.
2. Структура вітчизняного законодавства.
3. Фактори формування та розвитку системи законодавства.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття законодавства: проблемні аспекти.
2. Законодавство і право: співвідношення понять.
Глосарій: законодавство, структура законодавства, нормативно-правовий
припис, нормативно-правовий акт, інститут законодавства, галузь
законодавства, кодекси.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. У яких значеннях вживається термін «законодавство»?
1.2. Назвіть ознаки системи законодавства та сформулюйте визначення
поняття «система законодавства».
1.3. Охарактеризуйте напрями взаємодії права і законодавства.
1.4. Поясніть відмінність між системою законодавства і системою права.
1.5. Дайте характеристику нормативно-правових актів, які є складовими
системи законодавства, залежно від їх функціонального призначення.
1.6. Які елементи горизонтальної структури законодавства вирізняють
за обсягом нормативного матеріалу?
1.7. Назвіть можливі варіанти співвідношення галузей законодавства і
галузей права.
1.8. Охарактеризуйте ієрархічну (вертикальну) структуру системи
законодавства.
1.9. Які фактори впливають на процес формування і розвитку системи
законодавства?
1.10. Від чого залежить стабільність національного законодавства?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Структура системи законодавства
України».
4.2. Письмово вказати основні чинники, які визначають якість
законодавства України.
5. Розв’язати тести:
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1. Належним чином сформований комплекс нормативно-правових
приписів, що містяться у законах:
а) система права;
б) правова система;
в) система законодавства;
г) джерела права.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
системи законодавства:
а) є системою правозастосовчих актів;
б) є підсистемою системи нормативно-правових актів;
в) є системою індивідуальних правових приписів;
г) є підсистемою правової системи.
5.3. Первинним елементом системи законодавства є:
а) нормативно-правовий припис;
б) норма права;
в) підзаконний акт;
г) правочин.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані структурні
частини системи законодавства:
а) інститут права;
б) інститут законодавства;
в) індивідуальний правовий припис;
г) галузь законодавства.
5.5. Вкажіть правильне співвідношення понять:
а) система законодавства є складовою частиною системи права;
б) система законодавства є складовою частиною правової системи;
в) система права є складовою частиною системи законодавства;
г) система законодавства і система права не пов’язані між собою.
5.6. Письмове викладення правила поведінки (принципу, дефініції
тощо), структура якого обумовлюється в кожному окремому випадку
структурою норми права:
а) норма права;
б) норма моралі;
в) нормативно-правовий припис;
г) інститут права.
5.7. Письмовий документ державного органу, який містить сукупність
нормативно-правових приписів, спрямованих на регулювання окремої
сфери суспільних відносин:
а) нормативно-правовий припис;
б) нормативно-правовий акт;
в) інститут права;
г) інститут законодавства.
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5.8. Як форму існування права та спосіб надання юридичного
значення нормам права характеризують:
а) суб’єктивне право;
б) природне право;
в) загальносоціальне право;
г) законодавство.
5.9. Система взаємопов'язаних законодавчих актів, що виступає
засобом вираження і організації структури галузі права:
а) галузь права;
б) галузь законодавства;
в) інститут права;
г) інститут законодавства.
5.10. Галузі законодавства і галузі права можуть співвідноситися
таким чином:
а) галузь законодавства за обсягом повністю збігається з галуззю
права;
б) на базі однієї галузі права існують кілька галузей законодавства;
в) галузь законодавства поєднує в собі норми кількох галузей права;
г) всі відповіді є правильними.
Джерела і література: 1, 9-15, 32, 66, 72.
Тема 18. Правоутворення

***

Правоутворення – це процес формування юридичних норм, що
полягає у визнанні державою певних суспільних відносин, усвідомленні
необхідності їх правового регулювання, формальному закріпленні цих
норм у джерелах права та їх державному захисті.
Сучасне розуміння сутності права і правоутворення базується на:
 концепції єдності і відмінності права і закону, згідно з якою право
може існувати і поза своєю інституційною формою (законодавством)
у вигляді рівного і справедливого масштабу свободи, що знаходить
своє відображення у конкретних суспільних відносинах, правосвідомості,
правових принципах, правових концепціях тощо;
 теоріях громадянського суспільства і правової держави, згідно з
якими громадянське суспільство безпосередньо утворює право у
формі типових конкретних правовідносин, а держава лише
систематизує і юридично формулює правила поведінки та забезпечує
їх дотримання своєю організаційною і примусовою діяльністю;
 теорії поділу влад, згідно з якою між гілками влади розподілені
правові форми діяльності держави, у тому числі правотворчі
повноваження.
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До сфери правового регулювання входять лише найважливіші для
суспільства відносини. Вони повинні відповідати вимогам справедливості,
панівної моралі і потребам суспільного розвитку. Саме такі відносини
держава вважає за доцільне визнати і забезпечити правовим захистом.
Етапи процесу правоутворення:
1) формування певних суспільних відносин, які в результаті
багаторазового повторення набувають нормативного характеру
(основою цього процесу виступають матеріальні умови життя
суспільства та емпірична правосвідомість його членів);
2) правозакріплення – державне санкціонування суспільної та
державної (передусім, судової) практики, її розгорнуте законодавче
закріплення (суть цього процесу – складання основ правового
регулювання цих суспільних відносин);
3) правотворчість – самостійне створення державою широкого кола
правових приписів (більш конкретних за змістом правил поведінки)
з метою конкретизації основ правового регулювання.
Правотворчість – це організаційно врегульована форма діяльності
компетентних державних органів, уповноважених державою громадських
об’єднань, трудових колективів або безпосередньо народу по
втановленню, зміні чи скасуванню юридичних норм, що знаходить
свій вияв у певному джерелі права (нормативному акті, прецеденті,
звичаї тощо).
Ознаки правотворчості:
 є монополією держави, яка в особливих випадках може делегувати
ці повноваження громадським організаціям або іншим суб'єктам
права, але може здійснюватися і безпосередньо громадянами
держави на референдумі;
 основна її функція – формулювання правових норм, а допоміжні
функції – зміна, скасування норм права і кодифікація правового
матеріалу;
 має організаційну спрямованість;
 чітко регламентується нормативними приписами, що зумовлено
принципом законності.
Функції правотворчості – це основні напрямки діяльності
компетентних органів по встановленню, зміні або скасуванню
правових норм, створенню й розвитку системи законодавства та інших
форм права.
До цих функцій належать такі:
1) функція первинного регулювання суспільних відносин, яка здійснюється
шляхом видання нових за змістом нормативно-правових актів тоді,
коли певні суспільні відносини вперше набувають формальної
визначеності;
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2) функція оновлення правового матеріалу, яка передбачає зміну або
скасування тих нормативно-правових актів, що застаріли і не
відповідають потребам суспільного розвитку та сучасному стану
законодавства;
3) функція ліквідації прогалин у праві, тобто часткового або повного
усунення пропусків у правовому регулюванні певних відносин
шляхом формулювання тих правил поведінки, яких бракує;
4) функція систематизації нормативно-правового матеріалу, яка
полягає у впорядкуванні, об'єднанні та доповненні нормативних
актів, створенні єдиного, зручного для користування, побудованого
на наукових засадах нормативного кодифікованого акта.
Серед принципів правотворчості слід розрізняти загальнолюдські
принципи, що становлять основу правового регулювання, та спеціальні,
які мають особливе значення саме для правотворчості як особливої
форми діяльності компетентних правотворчих органів.
Головні загальнолюдські принципи правотворчості:
 гуманізму (спрямованість на закріплення у правовій формі соціальних
умов, необхідних для здійснення та захисту прав і свобод людини);
 демократизму (відображення у правових нормах волі більшості
населення, активна участь громадян у правотворчому процесі
передусім шляхом прийняття найважливіших законів на референдумі);
 гласності (відкритість правотворчого процесу для громадськості,
вільне й конструктивне обговорення проектів нормативних актів, у
тому числі із залученням широких мас населення і громадських
організацій);
 законності (реалізація нормотворчих повноважень органами, які
видають закони та інші нормативні акти, винятково в рамках їх
компетенції, на підставі закону, в повній відповідності до
встановленої процедури; відповідність змісту нормативно-правових
актів конституційним засадам, актам вищої юридичної сили,
міжнародним стандартам захисту прав людини).
Спеціальні принципи правозакріплення і правотворчості:
 науковості (використання у правотворчій діяльності найновіших
досягнень юридичної науки);
 професіоналізму (залучення фахівців високої кваліфікації);
 планування (запобігання випадковостям, усунення дублювання та
колізій в нормативних актах, узгодження роботи державних органів
різних рівнів, встановлення послідовності прийняття окремих актів,
створення необхідних умов для підготовки документів високої
якості, зокрема проведення теоретичних консультацій з провідними
науковими установами);
 оперативності (постійне оновлення правового матеріалу, швидке
реагування на появу нових суспільних відносин і необхідність
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надання їм формальної визначеності, а також своєчасне скасування
нормативно-правових актів, що застаріли, суперечать чинному
законодавству, створюють юридичні колізії);
 поєднання динамізму і стабільності (дотримання необхідного
балансу між прийняттям нових нормативно-правових актів і
внесенням змін та доповнень у чинні акти з метою досягнення
стабільності законодавства, забезпечення умов якомога більшої
тривалості дії законів і підзаконних актів у державі;
обґрунтованість і доцільність прийняття нових нормативних актів,
зміни або скасування чинних);
 техніко-юридичної досконалості (застосування оптимальних,
рекомендованих юридичною наукою і випробуваних практикою
засобів правотворчої техніки).
За суб'єктами виокремлюють такі основні види правотворчості:
 затвердження нормативних актів безпосередньо народом
(територіальною громадою) на референдумі (народне голосування
з питань загальнодержавного та місцевого значення);
 прийняття нормативних актів компетентними державними органами
(Верховна Рада України, Президент, Кабінет Міністрів, міністерства,
відомства та державні комітети, місцеві державні адміністрації і
органи місцевого самоврядування з питань, що їм делеговані
державою, а також адміністрації державних підприємств та
установ);
 прийняття нормативних актів громадськими об'єднаннями внаслідок
делегування їм повноважень державою, а також санкціонування
державою актів, прийнятих цими організаціями. Делегування
правотворчих повноважень повинно мати тимчасовий характер,
відбуватися відповідно до встановленої законом процедури
видання нормативних актів, за чітко визначеними питаннями.
За способом формування юридичних норм розрізняють такі види
правотворчості:
 встановлення юридичних норм;
 санкціонування юридичних норм (ухвалення і забезпечення
державою правил поведінки, що існували раніше, тобто надання
юридичних властивостей вже існуючим соціальним нормам).
Різновидом правозакріплення і правотворчості є укладення угод
нормативного характеру між окремими суб'єктами права (на
міжнародному, галузевому та місцевому рівнях, а також між
суб'єктами державного устрою).
Процес видання нормативно-правових актів є сукупністю
послідовних організаційних дій, які регулюються конституційними та
іншими юридичними нормами. Правотворчість складається з двох
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основних етапів – дозаконодавчого (в широкому розумінні) і
законодавчого, які поділяються на ряд стадій:
1. Правотворча ініціатива, яка може полягати у внесенні на розгляд
відповідного державного органу пропозицій щодо прийняття
нормативно-правових актів певного виду або внесення для
розгляду вже підготовленого проекту нормативного акта. У
випадках, коли відсутня необхідність ініціювання видання акта,
нормотворення починається безпосередньо з прийняття рішення
про підготовку проекту нормативного акта.
2. Підготовка тексту проекту нормативного акта, що передбачає
такі підготовчі дії, як визначення кола фахівців, що працюватимуть
над проектом (за галузевим або відомчим принципом), створення
робочої групи з його підготовки, з'ясування громадської думки
щодо потреб і напрямків правового регулювання певного питання
тощо. Підготовка проектів законів повинна здійснюватися
відповідними комітетами і комісіями представницького органу при
належному фаховому рівні депутатів парламенту. Можливі
економічні, політичні, соціальні та юридичні наслідки прийняття
кожного нормативного акта, у тому числі майбутні фінансові
витрати, повинні прогнозуватися і враховуватися заздалегідь.
3. Обговорення проекту нормативного акта передбачає передусім
внесення проекту на обговорення в правотворчий орган, попереднє
ознайомлення з його текстом, змістом і структурою. Обговорення
може здійснюватися з широким залученням заінтересованих осіб, а
в окремих випадках і всього населення держави (всенародне
обговорення). Форми обговорення можуть бути різними, а саме:
дорадчі збори, розширені засідання підготовчих комісій, колегії
міністерств, обговорення проекту в пресі, на радіо, на телебаченні,
експертне рецензування проекту науково-дослідними та навчальними
установами, отримання відгуків і висновків міжнародних незалежних
експертів, неурядових громадських організацій тощо. Після
отримання зауважень і пропозицій від заінтересованих установ, які
за напрямком своєї діяльності безпосередньо або опосередковано
пов'язані з реалізацією конкретного нормативного акта, відбувається
додаткове узгодження проекту нормативного акта. Остаточне
доопрацювання тексту проекту здійснюється відповідною робочою
групою або підготовчою комісією, яка враховує пропозиції і
зауваження, що надійшли внаслідок узгодження, забезпечує його
редагування. Для обговорення проектів законів, де передбачається
декілька читань, характерні певні особливості (проекти можуть
відхилятися, ухвалюватися або направлятися на доопрацювання).
4. Прийняття нормативних актів відбувається згідно з встановленою
процедурою, шляхом затвердження одноособово, простою або
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кваліфікованою більшістю голосів. Після затвердження кожен
нормативний акт повинен бути підписаний уповноваженою
особою, зареєстрований і оприлюднений у виданні того органу,
який його прийняв.
5. Опублікування нормативного акта здійснюється в офіційно
встановлених джерелах.
Важливим критерієм оцінки якості правотворчого процесу є його
техніко-юридична досконалість.
Законодавча техніка – це сукупність юридичних засобів, прийомів
і правил розробки, оформлення, систематизації і опублікування
нормативно-правових актів.
До прийомів і засобів законодавчої техніки належать:
1) нормативна побудова – використання мовних, логічних та технікоюридичних засобів, за допомогою яких формулюються нормиприписи, застосовуються терміни, правові презумпції, фікції тощо
(норми права повинні відповідати певним вимогам структурної
побудови (гіпотеза, диспозиція, санкція), бути узгодженими між
собою, конкретними та забезпеченими з боку держави);
2) юридичні конструкції – побудова норм права та нормативних актів
згідно з типовими схемами, моделями, що відбивають особливості
різних правовідносин (наприклад, конструкції договорів, складів
злочину, поділ кодексів на Загальну і Особливу частини, поділ
законів на статті й інші структурні елементи);
3) галузева типізація – побудова нормативних приписів таким чином,
щоб вони належали до певної галузі права, що досягається шляхом
викладення норми права в певному кодифікованому акті,
підпорядкування системі загальних галузевих норм, застосування
галузевої термінології та ін.
Серед юридичних засобів розробки й оформлення юридичних актів
важливе місце посідають юридичні терміни – слова і словосполучення,
що точно позначають правові поняття, за допомогою яких
формулюються правові веління, дозволи або заборони, загальні та
індивідуальні приписи. Розрізняють такі види термінів:
 загальновживані – слова літературної мови, без яких неможливо
створити жоден документ (наприклад, дія, приміщення, народження);
 спеціально-технічні – терміни неюридичного вжитку, які належать
до інших наук і сфер людської діяльності і використовуються в
законодавстві та юриспруденції (наприклад, рентген, графік,
катіон) і для з'ясування змісту яких необхідно звертатися до тих
галузей знань, яким вони належать;
 спеціально-юридичні – терміни, які відображають особливості
держави і права як специфічних соціальних явищ і виникають в
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процесі державно-правової діяльності (наприклад, злочин, реституція,
позов, зворотна дія закону, необхідна оборона).
До вимог (правил) законодавчої техніки належать:
1) логічна послідовність викладення, взаємозв'язок нормативних приписів,
що містяться в нормативному акті;
2) відсутність суперечностей у структурі акта і системі законодавства;
3) максимальна компактність викладених норм при належній глибині
і всебічності їхнього змісту;
4) ясність і доступність мови нормативних актів;
5) точність і визначеність термінів та юридичних конструкцій;
6) скорочення кількості актів, виданих з одного й того ж питання, для
полегшення користування ними.
У нормотворчості застосовуються два прийоми викладення норм
права:
 при абстрактному викладенні норм права ознаки юридичних
понять формулюються в загальному вигляді (наприклад,
формулювання поняття необхідної оборони);
 при казуальному викладенні норм права – в індивідуальній формі
(наприклад, норми, що визначають структуру рішення суду, в яких
детально перелічуються всі необхідні атрибути рішення як
юридичного документу).
Техніко-юридичний характер має також пряме, відсилкове і
бланкетне викладення норм права в статтях нормативних-правових
актів, що спрямоване на економію правового матеріалу.
Як зазначалося вище, однією з функцій правотворчості є функція
систематизації нормативно-правового (насамперед, законодавчого)
матеріалу.
Систематизація законодавства – це діяльність з об'єднання та
упорядкування нормативних актів, приведення їх до єдиної системи.
Основними її видами є інкорпорація та кодифікація.
Систематизація здійснюється з метою:
 встановлення й усунення дефектів законодавства (прогалин, колізій
тощо);
 підвищення ефективності законодавства (наприклад, шляхом
удосконалення юридичних конструкцій);
 забезпечення зручності користування ним, полегшення відшукання
юридичної норми, яка підлягає застосуванню чи реалізації;
 сприяння вивченню законодавства, а також його дослідженню.
Інкорпорація – це спосіб систематизації законодавства, який
полягає в об'єднанні за певним критерієм групи нормативно-правових
актів в одному збірнику без переробки їх змісту (систематизація, що
здійснюється поза правотворчим процесом). Вона обмежується тільки
зовнішньою обробкою нормативного матеріалу, його розташуванням
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у певному порядку. Інкорпорація сприяє виявленню можливих
прогалин, полегшує пошук і використання нормативно-правових актів
на практиці.
Види інкорпорації за критерієм об’єднання нормативно-правових актів:
 хронологічна (послідовне розташування нормативних актів за
часом їх видання);
 тематична або предметна (об'єднання актів однієї тематики або
галузі права, того чи іншого виду правовідносин, наприклад,
збірник законодавства з охорони праці)
 суб’єктна (залежно від суб’єкта, яким підготовлено і видано
інкорпоровані акти).
Види інкорпорації за юридичним значенням:
 офіційна інкорпорація – об'єднання нормативних актів у певному
порядку шляхом видання компетентними органами збірників
діючих нормативно-правових актів (є формою офіційного опублікування
і перевидання діючих актів або тих, що набувають чинності і
виступають офіційними джерелами достовірної правової інформації);
 неофіційна інкорпорація – підготовка і видання збірників
нормативно-правових актів неправотворчими органами держави
або будь-якими іншими організаціями чи особами (має суто
довідково-інформаційний характер).
Кодифікація – це спосіб систематизації законодавства, який
полягає у змістовній переробці й погодженні певної, пов'язаної
спільним предметом регулювання, групи юридичних норм та
об'єднанні їх в єдиному нормативно-правовому акті. Вона є
різновидом правотворчого процесу (завжди має офіційний характер) і
супроводжується скасуванням застарілих і прийняттям нових норм
права, об'єднанням нормативного матеріалу в єдину, логічно узгоджену,
побудовану на наукових принципах систему.
Види кодифікації:
1) загальна – утворює об'єднані кодифікаційні акти в усіх основних
галузях права (Звід законів);
2) галузева та міжгалузева – охоплює законодавство певної галузі чи
підгалузі або декількох галузей;
3) спеціальна – об'єднує норми певного правового інституту або
кількох інститутів.
Внаслідок кодифікації з'являється гранично широкий за змістом
нормативно-правовий документ – кодифікаційний акт, який являє
собою впорядковану систему пов'язаних між собою нормативних
приписів, що регулюють на основі єдиних правових принципів певну
сферу відносно однорідних, достатньо стабільних суспільних відносин
(його структура нерідко відображає структуру і зміст тієї чи іншої
галузі права). За формою – це основи законодавства, кодекс, закон,
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звід законів, а також статут, регламент, положення (для визначення
статусу певного виду державних органів і організацій).
Кодифікаційний акт регулює важливу, значну і досить велику
галузь суспільних відносин, юридично оформлює й закріплює
найсуттєвіші та найстабільніші відносини, що склалися в суспільстві
(найдинамічніші суспільні відносини регулюються нормативними
актами, які видаються в процесі поточної нормотворчості).
Для впорядкування нормативно-правового матеріалу (скорочення
обсягу чинного законодавства, усунення множинності нормативних
актів, створення у структурі законодавства великих блоків нормативного
матеріалу як вихідної бази для проведення кодифікаційної роботи)
проводиться також консолідація законодавства. Нерідко консолідують
акти, прийняті у різний час (різні історичні епохи), з пристосуванням
їх до нових економічних і політичних умов.
Консолідація – це спосіб систематизації законодавства, який
полягає в об'єднанні численних законодавчих актів з одного питання в
єдиний структурно узгоджений акт. При консолідації обробці
піддаються не нормативні приписи, а нормативно-правові акти (іноді
її називають класифікацією нормативних актів). З кодифікацією цей
вид систематизації зближує те, що він здійснюється законодавчим
органом, а з інкорпорацією – відсутність змістової переробки
нормативних приписів.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і етапи правоутворення.
2. Функції, принципи й види правотворчості.
3. Стадії створення нормативно-правових актів.
4. Законодавча техніка: поняття і види.
5. Систематизація нормативно-правового матеріалу.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і етапи правоутворення.
2. Функції, принципи й види правотворчості.
3. Стадії створення нормативно-правових актів.
4. Законодавча техніка: поняття і види.
5. Систематизація нормативно-правового матеріалу.
Питання для самостійного опрацювання
1. Співвідношення правоутворення і правотворчості.
2. Поняття і види консолідації нормативних актів.
3. Звід законів як форма систематизації законодавства.
197

Глосарій: правоутворення, правозакріплення, правотворчість, функції
правотворчості, законодавча техніка, юридичні терміни, спеціальнотехнічні терміни, спеціально-юридичні терміни, систематизація
законодавства, інкорпорація, офіційна інкорпорація, неофіційна
інкорпорація, кодифікація, кодифікаційний акт, консолідація.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що юридична наука називає правоутворенням? На яких концепціях
(теоріях) ґрунтується сучасне розуміння правоутворення?
1.2. Охарактеризуйте етапи процесу правоутворення.
1.3. Назвіть ознаки правотворчості та сформулюйте визначення поняття
«правотворчість».
1.4. Дайте характеристику функцій правотворчості.
1.5. Назвіть загальнолюдські та спеціальні принципи правотворчості.
1.6. Які види правотворчості виокремлюють у теорії права?
1.7. Назвіть і охарактеризуйте стадії правотворчості.
1.8. Що розуміють під законодачою технікою? Охарактеризуйте основні
прийоми і засоби законодавчої техніки.
1.9. Які існують способи систематизації законодавства?
1.10. У чому полягає відмінність між кодифікацією та інкорпорацією
нормативного матеріалу?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Стадії правотворчості».
4.2. Скласти порівняльну таблицю рис кодифікації, інкорпорації та
консолідації законодавства.
5. Розв’язати тести:
5.1. Юридична діяльність владних суб’єктів, що спрямована на створення
(об’єктивацію), зміну, припинення та систематизацію нормативноправових приписів:
а) правозастосування;
б) правотворчість;
в) правотлумачення;
г) реалізація норм права.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
правотворчості:
а) здійснюється будь-яким суб’єктом;
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б) спрямовується на встановлення, зміну чи припинення нормативноправових приписів;
в) є послідовним процесом, що складається із певних стадій;
г) результати фіксуються в нормах моралі.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно вказані принципи
правотворчості:
а) авторитарності;
б) гласності;
в) заідеологізованості;
г) законності.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правотворчості за способом формування нормативно-правових
приписів:
а) тлумачення нормативно-правових приписів;
б) створення нормативно-правових приписів;
в) застосування нормативно-правових приписів;
г) санкціонування нормативно-правових приписів
5.5. У відповідях під якими номерами правильно вказані стадії
правотворчості:
а) встановлення юридично значущих фактів;
б) створення індивідуального припису;
в) підготовка проекту джерела права;
г) оприлюднення (опублікування).
5.6. Правотворча діяльність органів законодавчої влади або народу,
яка спрямована на створення, об’єктивацію, зміну, припинення та
систематизацію нормативно-правових приписів:
а) правозастосування;
б) законотворчість;
в) правотлумачення;
г) реалізація права.
5.7. Сукупність засобів та прийомів створення (об’єктивації), зміни,
припинення та систематизації нормативно-правових приписів:
а) реалізація права;
б) тлумачення права;
в) правотворча техніка;
г) індивідуальна юридична техніка.
5.8. У відповідях під якими номерами правильно названі способи
систематизації нормативно-правового матеріалу:
а) консолідація;
б) застосування нормативно-правових приписів;
в) кодифікація;
г) правотлумачення.
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5.9. Спосіб систематизації, який полягає в об’єднанні нормативноправових актів за певним критерієм в єдиному збірнику, без зміни
змісту:
а) правотворчість;
б) промульгація;
в) інкорпорація;
г) кодифікація.
5.10. Спосіб систематизації, який полягає у змістовній переробці
нормативно-правових приписів, пов’язаних спільним предметом
регулювання, та об’єднанні їх у єдиному акті:
а) правотворчість;
б) реалізація нормативно-правових приписів;
в) кодифікація;
г) інкорпорація.
Джерела і література: 9-15, 29, 32, 34, 51.
***
Модуль ІІІ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
Тема 19. Правові відносини
Правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні відносини,
учасники яких виступають як носії субєктивних прав і юридичних
обовязків, що забезпечуються державою. Іншими словами, правовідношення – це передбачене гіпотезою норми права суспільне
відношення, яке виражається у взаємних юридичних правах і
обов’язках суб’єктів права.
Структуру правовідносин становлять такі елементи: субєкти,
обєкти, зміст правовідносин (іноді елементом цієї структури вважають
і юридичні факти).
Соціальне призначення правовідносин – створювати суб'єктам
права конкретні соціальні можливості для задоволення певних їхніх
потреб або власними діями, або діями інших суб'єктів. Через
правовідносини реалізуються норми права, які встановлюють права і
обов'язки людини, що можуть бути формально визначені в джерелах
права або ж не мати необхідних формальних ознак (природні права
людини). Держава захищає усі правовідносини, які мають місце в
суспільстві, незалежно від їх формального визначення.
Правовідносини є особливим видом суспільних відносин, які
виникають на базі економічних, політичних, майнових, культурних та
інших урегульованих правом відносин і є їх юридичним вираженням.
Такі відносини не втрачають свого фактичного змісту, а лише
набувають правового значення. Держава не може змінювати
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основоположний характер суспільних відносин за допомогою
правових засобів, а тим більше утворювати нові суспільні відносини.
Вона за допомогою законів може тільки прискорювати динаміку
окремих (прогресивних) суспільних відносин чи, навпаки, стримувати,
витискати негативні зв'язки і процеси.
Ознаки правовідносин:
1) це відносини, які є суспільними (тобто, виникають виключно між
людьми і пов'язані безпосередньо з їх діяльністю та поведінкою);
2) вони мають ідеологічний характер, тобто є результатом свідомої
діяльності людини (до свого виникнення ці відносини формуюються
у людській свідомості, в якій складається модель майбутніх
стосунків з огляду на існуючі власні і загальнолюдські цінності, що
знайшли відображення у позитивному праві);
3) правовідносини формуються на основі реальних суспільних
відносин – є юридичним вираженням і засобом регулювання
економічних, політичних, сімейних, національних та інших відносин,
що реально існують у житті;
4) вони здебільшого виникають, припиняються чи змінюються відповідно
до правових норм (але принцип «дозволено все, що не заборонено
законом» зменшує жорстку залежність правовідносин від правових
приписів, оскільки, по-перше, у сфері приватно-правових відносин,
що прямо не врегульовані нормативними актами, діють інститути
аналогії права і аналогії закону, і, по-друге, за умов неможливості
застосування аналогії права та закону суб'єкти правовідносин
керуються загальноправовими принципами справедливості,
добропорядності, розумності тощо);
5) є особливою формою взаємозв’язку суб'єктів через їх суб’єктивні
права і юридичні обов'язки (сторони в правовідносинах виступають
стосовно одна одної як правоуповноважені і правозобов'язані
особи, де права і інтереси одних можуть бути реалізовані тільки
через виконання обов'язків інших);
6) взаємна поведінка учасників правовідносин індивідуалізована і
чітко визначена, а права і обов'язки персоніфіковані (тобто, це
конкретні суспільні відносини);
7) правовідносини завжди мають вольовий характер (вони не можуть
виникати, функціонувати і особливо реалізуватися без волевиявлення
хоча б одного учасника; для виникнення правовідносин окремих
видів достатньо волевиявлення лише одного учасника, як,
наприклад, при накладенні адміністративного чи дисциплінарного
стягнення);
8) правовідносини охороняються державою (реалізація суб’єктивних
прав і виконання юридичних обов'язків забезпечуються силою
державного примусу).
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Поділ правовідносин на види може бути здійснений за різними
критеріями:
1) за предметом правового регулювання – конституційні, цивільні,
адміністративні, трудові, фінансові та ін.;
2) за функціональним призначенням – регулятивні (виникають на
основі юридичних дозволів і втілюються в правомірних діях
суб'єктів) та охоронні (виникають на основі юридичних заборон і є
результатом скоєння суб'єктами правопорушень);
3) за значенням – матеріально-правові (є первинними, виникають на
основі матеріальних відносин, мають своїм змістом права і
обов'язки суб’єктів) та процесуально-правові (є похідними, реалізують
норми процесуального права і виникають на основі організаційних
відносин, встановлюють процедуру реалізації прав і обов'язків
суб'єктів права, порядок вирішення юридичних справ);
4) за часом дії – довгострокові (тривають певний, визначений або
невизначений час, наприклад, відносини, що виникли з договору
про виконання підрядних робіт) та короткострокові (тривають
протягом незначного часового відрізку і припиняються одразу
після виконання учасниками їх прав і обов'язків, наприклад, при
купівлі конкретної речі);
5) за рівнем визначеності суб'єктів – відносні (всі сторони відносин
персоніфіковані) та абсолютні (визначена лише одна сторона –
носій суб’єктивного права, а всі інші визнаються зобов’язаними не
заважати здійсненню ним своїх прав, як, наприклад, у відносинах
власності);
6) за кількісним складом суб'єктів – прості (правовідносини лише
між двома суб'єктами); складні (правовідносини між трьома і
більше суб'єктами);
7) за характером дії зобов'язаного суб'єкта – активні (зобов'язаний
суб'єкт мусить вчинити певні дії); пасивні (зобов'язаний суб'єкт
повинен утриматися від вчинення певних дій);
8) залежно від розподілу прав і обов'язків між сторонами
правовідношення – односторонні (кожна із сторін має або права,
або обов'язки); двосторонні (кожна із сторін має як права, так і
обов'язки);
9) за методом правового регулювання – договірні (для їх виникнення
необхідна згода як уповноваженої, так і зобов’язаної сторони) та
управлінські (для їх виникнення достатньо лише бажання
уповноваженої сторони).
Розглянемо детальніше елементи структури правовідносин.
Суб'єкт правовідносин – це учасник правовідносин, який виступає
як носій суб’єктивних прав і юридичних обов'язків.
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Поняття суб'єктів правовідносин і суб'єктів права не завжди
збігається: по-перше, правовідносини – це не єдина форма реалізації
норм права; по-друге, малолітні діти, душевнохворі люди, які є
суб'єктами права, не можуть бути суб'єктами правовідносин окремих
видів; по-третє, конкретна фізична особа завжди є суб'єктом права, але
не завжди є учасником правовідносин.
У правовідносинах повинно брати участь не менше двох сторін,
хоча учасниками правовідносин може бути необмежене коло осіб
(сторона правовідносин може бути представлена декількома суб’єктами).
Суб'єкти правовідносин поділяються на:
 індивідуальні (фізичні особи) – громадяни України, іноземні
громадяни, особи без громадянства (апатриди), особи з подвійним
громадянством (біпатриди);
 колективні (об'єднання осіб) – державні та недержавні організації
(державні органи, політичні партії, громадські організації, трудові
колективи, кооперативи, підприємства, установи тощо), а також
соціальні спільноти (держава в цілому, населення регіону, нація,
народ тощо).
Деякі з перелічених вище колективних суб'єктів правовідносин,
діяльність яких пов'язана з необхідністю брати участь у господарській
діяльності, здатні набувати статус юридичної особи. Юридична особа
– це суб'єкт права, якому притаманні такі ознаки:
 організаційна єдність;
 наявність у його розпорядженні відокремленого майна;
 право від свого імені набувати майнових та особистих немайнових
прав і обов'язків;
 право від свого імені виступати позивачем і відповідачем у суді.
З реалізацією завдань і функцій держави пов’язана діяльність
державних суб’єктів правовідносин (державні органи, посадові особи,
державні установи, державні підприємства). Правовідносини, в яких
вони беруть участь, мають переважно владно-політичний характер.
Суб'єктом правовідносин є також держава як ціле, яка не є
юридичною особою, але може вступати в різні правовідносини,
зокрема:
 в міжнародно-правові (з іноземними державами та міжнародними
організаціями);
 в державно-правові (відносини щодо прийому в громадянство
тощо);
 в цивільно-правові (відносини власності, зобов’язальні та інші
відносини);
 в процесуально-правові (відносини при винесенні судових рішень і
вироків від імені України тощо).
Передумови виникнення правовідносин:
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1) норма права;
2) правосуб'єктність – можливість і здатність особи бути суб'єктом
правовідносин (складається з правоздатності, дієздатності та
деліктоздатності);
3) юридичний факт.
Правоздатність – це абстрактна здатність суб'єкта права мати
суб'єктивні права і юридичні обов'язки (це право мати право).
Абстрактний характер правоздатності виявляється в тому, що
правоздатність притаманна усім учасникам правовідносин, хоча вони
не повинні обов'язково реалізовувати всі надані їм права.
Правоздатність – це не просто сума будь-яких прав, не кількісне їх
відображення, а необхідний і постійно діючий стан особи, передумова
її правоволодіння.
Правоздатність поділяється на:
 загальну правоздатність – здатність володіти будь-якими з
передбачених чинним законодавством правами і обов'язками;
 спеціальну правоздатність – здатність, що пов'язана з певними
особливостями суб'єкта або потребує спеціальних знань (наприклад,
правоздатність студента, лікаря, міліціонера, інваліда, дитини
тощо).
Кожна фізична особа правоздатна від народження і до смерті.
Головним змістом правоздатності фізичних осіб є не реальні права
учасників правовідносин, а принципова можливість їх мати. Загальна
правоздатність людини невід'ємна від особистості (її неможливо
відібрати, скасувати або скоротити; вона не залежить від професії,
статі, віку, національності, майнового стану та інших життєвих
обставин; вона не може нікому передаватися).
Правоздатність юридичних осіб є завжди спеціальною (обмежена
тими завданнями і правомочностями, які зафіксовані в установчих
документах цих юридичних осіб). Вона виникає, як правило, з
моменту державної реєстрації юридичної особи і припиняється разом
з її ліквідацією або реорганізацією.
Дієздатність – це здатність суб'єкта правовідносин своїми діями
брати на себе обов'язки і використовувати свої права (це можливість
реалізовувати правоздатність).
Дієздатність залежить від віку і психічного стану особи, тоді як
правоздатність не пов'язана зі вказаними обставинами. Повна
дієздатність (в головних її рисах) настає з досягненням особою
вісімнадцяти років, а в окремих випадках і пізніше (наприклад, з
двадцяти одного року особа може обиратися в Україні до місцевих
органів влади). У цивільному праві розрізняють також неповну,
часткову (мінімальну), обмежену дієздатність і повну недієздатність.
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У колективних суб'єктів права правоздатність і дієздатність завжди
збігаються за часом виникнення і дії.
Деліктоздатність – це здатність суб'єкта права нести відповідальність
за свої протиправні вчинки (іноді її разом з угодоздатністю
розглядають як аспект дієздатності). Загальна юридична відповідальність
громадян настає з шістнадцяти років, а кримінальна відповідальність,
за умов скоєння особливо тяжких злочинів, – з чотирнадцяти років.
Деліктоздатність депутатів та дипломатичних осіб є обмеженою.
Правосуб'єктність фізичних та юридичних осіб втілюється у їх
правовому статусі, а правовий статус державних органів – в їх
компетенції.
Компетенція – це сукупність передбачених юридичними нормами
предметів відання, завдань і функцій, та, відповідно, прав, обов'язків і
повноважень органів держави та посадових осіб, які надаються їм для
виконання певних функцій і вирішення покладених на них завдань.
Правовий статус особи – це сукупність усіх прав, обов'язків і
законних інтересів суб'єкта права.
Правовий статус кожної особи є індивідуальним, але слід
розрізняти конституційний і спеціальний статус громадян:
 конституційний статус в усіх громадян є однаковим, оскільки
основні права і свободи однаковою мірою належать усім громадянам;
 спеціальний статус пов'язаний з різними природними чинниками
(статус дитини, статус пенсіонера, статус жінки) та правовими
чинниками (статус депутата, статус в'язня, статус посадової особи).
Зміст правовідносин (юридичний) утворюють суб'єктивні права,
правомочність і юридичні обов'язки суб'єктів права.
Суб'єктивне право завжди належить уповноваженій особі, яка має
певний інтерес (матеріальний, духовний, політичний, сімейний тощо).
Для задоволення цього інтересу особі надаються позитивним правом
певні правові можливості. Можлива поведінка по реалізації певного
інтересу становить зміст суб'єктивного права і ґрунтується на бажанні
(волі) уповноваженої особи. Межі бажаної поведінки окреслені
нормами права.
Суб'єктивне право – це гарантована правом міра можливої
(дозволеної) поведінки, яка належить уповноваженій особі для
задоволення її інтересів та потреб і яка забезпечується відповідними
юридичними обов’язками інших (зобов’язаних) осіб.
У конкретних правовідносинах суб'єктивні права реалізуються
через правомочність уповноважених осіб. Правомочність складається
з таких елементів:
1) право на особисті дії уповноваженої особи (право на поведінку);
2) можливість вимагати певну поведінку від зобов'язаної особи, тобто
право на дії інших осіб (право вимоги);
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3) можливість звертатися до компетентних державних органів про
застосування державного примусу в разі невиконання контрагентом
своїх обов'язків (право на домагання);
4) можливості користуватися соціальними благами на основі певного
суб'єктивного права (право на користування соціальними благами).
Наприклад, покупець при укладенні договору купівлі-продажу має
право: оплатити і одержати товар (право на власні дії); вимагати від
продавця прийняти оплату і передати товар (право вимоги);
звернутися в компетентні органи про відшкодування збитків або
усунення недоліків продавцем в разі одержання неякісного товару
(право на домагання); користуватися товаром на власний розсуд
(право на користування соціальними благами).
Правові відносини мають матеріальний і юридичний зміст:
 юридичний – це суб'єктивні права і юридичні обов'язки сторін
відносин;
 матеріальний (фактичний) – це сама поведінка (діяльність) учасників
суспільних відносин, яка підлягає правовому регулюванню і в якій
реалізуються суб'єктивні права і юридичні обов'язки сторін
відносин.
Юридичний обов'язок – це покладена законом на зобов’язану особу
і забезпечена можливістю застосування державного примусу міра
необхідної поведінки, яку вона повинна здійснити в інтересах
уповноваженої особи. Вимагати виконання обов'язку поза встановленою
мірою уповноважена особа не має права.
Юридичний обов'язок складається з таких елементів:
 необхідність здійснення певних дій або утримання від них;
 необхідність для зобов'язаної особи відреагувати на законні
вимоги, які були звернені до неї уповноваженою особою;
 необхідність нести відповідальність за невиконання цих вимог;
 необхідність не перешкоджати контрагенту користуватися тим
благом, на яке він має право.
Об'єкти правовідносин – це матеріальні або нематеріальні блага,
заради одержання або використання яких встановлюються права і
обов’язки учасників правовідносин.
Залежно від характеру і виду правовідносин їх об'єктами є:
1) стан природних обєктів (екологічна чистота повітря, води тощо);
2) речі і цінності (засоби виробництва і предмети споживання як
об'єкти майнових правовідносин);
3) особисті немайнові блага (життя, безпека, честь, гідність, свобода,
здоров'я, право на ім'я та ін.), що є об'єктами правовідносин різних
галузей права;
4) результати діяльності субєктів правовідносин (виконані роботи,
надані послуги);
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5) дії субєктів правовідносин (офіційне звинувачення у вчиненні
злочину);
6) результати інтелектуальної (духовної) творчості (твори науки,
літератури, мистецтва та ін.).
Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, з якими норми
права пов'язують виникнення, зміну або припинення правових
відносин. Юридичні факти є з'єднуючою ланкою між нормами права і
реальними суспільними відносинами, тобто виступають необхідними
умовами для виникнення правовідносин.
Юридичні факти характеризуються такими ознаками:
 знаходять свій вияв у зовнішніх обставинах або подіях матеріального
світу;
 пов'язані з наявністю або відсутністю цих обставин;
 прямо або опосередковано передбачені нормами права;
 викликають передбачені законом юридичні наслідки.
Класифікація юридичних фактів.
1. За вольовою ознакою юридичні факти поділяються на:
1) юридичні дії – обставини, які породжують, змінюють або
припиняють правовідносини на основі волевиявлення людей
(правомірні і неправомірні); правомірні дії поділяють на юридичні
акти (дії, які спеціально вчиняються з метою досягнення
конкретних юридичних наслідків) та юридичні вчинки (дії, що не
мали на меті досягнення будь-яких юридичних наслідків, але
викликають їх в силу приписів норм права);
2) юридичні події – обставини, які породжують, змінюють або
припиняють правовідносини незалежно від волі людей (наприклад,
стихійні лиха, пожежі). Юридичних зобов'язань вони не викликають,
а лише слугують підставами для них (виникнення правових
відносин з відшкодування збитків, виплати страхових винагород,
спадкування і т. ін.).
2. За юридичним наслідками юридичні факти поділяються на:
1) правоутворюючі;
2) правозмінюючі;
3) правоприпиняючі.
3. За складом юридичні факти бувають:
1) прості, що складаються з однієї життєвої події або дії суб'єктів
права (наприклад, написання заяви про звільнення з роботи);
2) складні, що є сукупністю кількох простих юридичних фактів
(наприклад, призов громадянина на дійсну військову службу
вимагає українського громадянства, досягнення певного віку,
наявності певного стану здоров'я, відсутності права на відстрочку).
4. За тривалістю дії юридичні факти бувають:
1) одноактні (наприклад, договір дарування);
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2) триваючі або юридичні стани (наприклад, перебування у шлюбі).
5. За онтологічним статусом юридичні факти поділяються на
факти, які обґрунтовані:
1) реальними обставинами;
2) уявними обставинами (презумпціями).
Правова презумпція – це закріплене у законодавстві припущення
про наявність або відсутність певних юридичних фактів, яке може
призвести до виникнення, зміни або припинення правовідносин.
Види правових презумпцій:
 презумпції, що не можуть бути спростовані (не потребують
доведення і не підлягають сумнівам, як, наприклад, презумпція
недієздатності неповнолітньої особи);
 презумпції, що можуть бути спростовані (мають юридичне значення,
поки щодо цього факту не буде встановлено інше, як, наприклад,
презумпція невинностi особи, презумпція батьківства).
Особливу роль у розвитку правовідносин відіграють юридичні
факти, які називають фактичним складом. За їх наявності виникнення
правовідносин потребує сукупності кількох юридичних фактів.
Наприклад, для виходу працівника на пенсію необхідно: досягнення
особою пенсійного віку; наявність трудового стажу; представлення
необхідних документів; прийняття компетентним органом рішення
про призначення пенсії.
Фактичний склад відрізняється від складного юридичного факту
тим, що: складний юридичний факт – це багатоаспектне, але єдине
явище; фактичний склад – це сукупність різних явищ (фактів). Для
фактичного складу необхідна не тільки наявність усіх складових
елементів, але й певне послідовне (у визначеному порядку)
накопичення юридичних фактів (наприклад, процедура визнання
підприємства банкрутом).
Лекційне заняття
План
1. Поняття і ознаки правових відносин.
2. Види правових відносин.
3. Суб’єкти правових відносин.
4. Суб’єктивні права, правомочність і юридичні обов’язки суб’єктів
права.
5. Поняття і види об’єктів правових відносин.
6. Юридичні факти: поняття і класифікація.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і ознаки правових відносин.
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2. Види правових відносин.
3. Суб’єкти правових відносин.
4. Суб’єктивні права, правомочність і юридичні обов’язки суб’єктів
права.
5. Поняття і види об’єктів правових відносин.
6. Юридичні факти: поняття і класифікація.
Питання для самостійного опрацювання
1. Місце і роль правових відносин у правовій системі держави.
2. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.
Глосарій: правові відносини, суб'єкт правовідносин, правосуб'єктність,
правоздатність, загальна правоздатність, спеціальна правоздатність,
дієздатність, деліктоздатність, компетенція, правовий статус особи,
зміст правовідносин, суб'єктивне право, правомочність, юридичний
обов'язок, об'єкти правовідносин, юридичні факти, юридичні дії,
юридичні події, правові презумпції.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Яке визначення поняття «правові відносини» пропонує сучасна
юридична наука? У чому полягає соціальне призначення правовідносин?
1.2. Назвіть ознаки правових відносин.
1.3. Які види правовідносин Вам відомі?
1.4. Дайте теоретичну характеристику суб’єктів правовідносин. У чому
полягають особливості держави як суб’єкта правовідносин?
1.5. Назвіть передумови виникнення правовідносин.
1.6. Що розуміють під правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю
особи?
1.7. Охарактеризуйте суб'єктивне право як структурний елемент
юридичного змісту правовідносин. Що розуміють під правомочністю?
1.8. Дайте характеристику юридичного обов'язку як структурного
елемента юридичного змісту правовідносин.
1.9. Що розуміють під об’єктами правовідносин? Які види об’єктів
правовідносин Вам відомі?
1.10. Сформулюйте визначення поняття «юридичні факти» і дайте їх
класифікацію.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Структура правових відносин».
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4.2. Письмово навести приклади різновидів юридичних фактів.
5. Розв’язати тести:
5.1. Передбачені нормами права зв’язки між суб’єктами права, що
виникають у процесі здійснення ними юридичних прав та обов’язків:
а) суспільні відносини;
б) ідеологічні відносини;
в) правові відносини;
г) політичні відносини.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані юридичні
передумови виникнення правовідносин:
а) встановлення спеціально уповноваженим суб’єктом;
б) правосуб’єктність;
в) акт застосування права;
г) юридичний факт.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно названі елементи
складу правовідносин:
а) юридичний факт;
б) об’єкт правовідносин;
в) суб’єкт правовідносин;
г) акт правозастосування.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правовідносин за галузевою належністю:
а) конституційні;
б) прості;
в) загальні;
г) цивільні.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правовідносин за характером дій зобов’язаного суб’єкта:
а) прості;
б) пасивні;
в) складні;
г) активні.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правовідносин за часом здійснення:
а) загальні;
б) триваючі;
в) конкретні;
г) одноакті.
5.7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правовідносин за функціями у правовому регулюванні:
а) матеріальні;
б) регулятивні;
в) охоронні;
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г) соціальні.
5.8. Передбачена нормами права можливість суб’єкта мати права і
нести обов’язки:
а) об’єктивне право;
б) правоздатність;
в) юридичний факт;
г) дієздатність.
5.9. Передбачена нормами права можливість суб’єкта своїми діями
набувати та здійснювати права і обов’язки:
а) об’єктивне право;
б) правоздатність;
в) юридичний факт;
г) дієздатність.
5.10. Передбачена нормами права здатність суб’єкта нести юридичну
відповідальність за вчинення протиправних дій:
а) правоздатність;
б) юридична відповідальність;
в) деліктоздатність;
г) правосуб’єктність.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
Тема 20. Правова поведінка

***

Норми права виступають критерієм оцінки будь-якої поведінки як
юридично значущої або як юридично нейтральної (індиферентної).
Будь-яка юридично значуща поведінка суб'єктів права є правовою:
вона передбачена нормами права і тягне за собою її юридичну оцінку
і юридичні наслідки (позитивні або негативні). Елементом правової
поведінки є правовий вчинок. Залежно від змісту вчинку правова
поведінка поділяється на два види: правомірну поведінку і
протиправну (правопорушення).
У складі правовідносин вчинки (поведінкові акти) відіграють роль
юридичних фактів: правомірна поведінка може призводити до
виникнення правовідносин, у яких суб'єкти здійснюють суб'єктивні
права й обов'язки на основі реалізації регулятивних норм;
правопорушення ж є юридичним фактом, який тягне за собою
виникнення охоронних правовідносин і застосування заходів юридичної
відповідальності на основі охоронних норм.
Ознаки правової поведінки (правомірної та протиправної):
1) є соціально значущою (з точки зору інтересів суспільства, держави,
особи може оцінюватися як соціально корисна, індиферентна чи
соціально шкідлива);
211

2) має психологічні ознаки (перебуває під контролем свідомості та
волі особи);
3) має характер об’єктивованого акта (тільки конкретний свідомовольовий вчинок (дія або бездіяльність) суб'єкта права у сфері
правового регулювання будь-яких відносин може оцінюватися з
точки зору права як правомірний чи неправомірний і викликати
юридичні наслідки на підставі правових норм; намір, бажання
вчинити юридичне діяння самі по собі наслідків не викликають);
4) регламентується правовими нормами, тобто має юридичні ознаки,
які полягають, по-перше, в її зовнішніх (об'єктивних) і внутрішніх
(суб'єктивних) властивостях, передбачених нормами права, і, подруге, в наявності певних юридичних засобів її регламентації, які
застосовуються в чітко визначених випадках;
5) здатна породжувати юридичні наслідки (правова поведінка,
виконуючи роль юридичного факту в механізмі правового
регулювання, впливає на виникнення, зміну або припинення
правовідносин);
6) контролюється і гарантується державою (держава виступає
гарантом правомірної поведінки і суб'єктом, здатним від імені
суспільства привести в дію апарат примусу для притягнення до
відповідальності за протиправну поведінку; забезпечена гарантіями
інституційними (державний апарат) і юридичними).
Отже, основними рисами правової поведінки є: соціальна
значущість; вираженість зовні у формі діяння (дії чи бездіяльності);
свідомо-вольовий характер; регламентованість правовими нормами;
властивість породжувати юридичні наслідки.
Відповідно, правова поведінка – це сукупність соціально значущих,
виражених зовні у вигляді дій чи бездіяльності вчинків, що мають
свідомо-вольовий характер, тим чи іншим чином регламентуються
нормами права і обумовлюють правові наслідки.
Правомірна поведінка – це вольова поведінка суб'єкта права (дія
або бездіяльність), яка відповідає приписам правових норм, не суперечить
основним принципам права і гарантується державою.
З точки зору соціальної значущості правомірна поведінка
характеризується її корисністю (вона дістає позитивну оцінку з боку
особи, суспільства й держави та відповідає їх інтересам).
Види правомірної поведінки залежно від ступеня соціальної
значущості:
 необхідна (забезпечується імперативними зобов'язальними і заборонними
правовими нормами, які передбачають безумовне здійснення
вміщених у них приписів у формі виконання обов'язків або
дотримання юридичних заборон);
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 бажана (забезпечується, головним чином, уповноважуючими нормами,
однак може стимулюватися і за допомогою рекомендаційних та
заохочувальних норм);
 соціально допустима (не торкається суттєвих інтересів суспільства
і держави і не може бути охарактеризована як соціально корисна чи
соціально шкідлива; головна її ознака полягає в тому, що як форма
здійснення приватних інтересів вона не суперечить інтересам
інших суб'єктів; держава не може таку поведінку ні забороняти, ні
зобов'язувати до неї, ні заохочувати, проте така поведінка має
правову природу і спирається на державні гарантії її здійснення, як,
наприклад, відправлення релігійних культів).
За своїми психологічними ознаками правомірна поведінка як така,
що контролюється свідомістю і волею особи, поділяється на два види:
 добровільна, яка залежно від психологічного ставлення суб'єкта до
своїх вчинків і їх наслідків може бути принциповою (ґрунтуватися
на внутрішньому переконанні людини в необхідності і цінності
правомірної поведінки для особи, суспільства і держави) і
звичайною (обумовлюватися повсякденною звичкою особи, її
орієнтацією на необхідність завжди, в будь-якій ситуації діяти
правомірно, не вдаючись до аналізу цінності і корисності такої
поведінки);
 вимушена правомірна поведінка, яка формально відповідає приписам
правових норм, але може розходитися з внутрішнім переконанням і
звичками особи (лише зовнішні обставини, оточення, а не особисті
переконання примушують суб'єкта діяти правомірно); може бути
пристосовницькою (конформістською), коли суб'єкт вчиняє правомірні
дії, орієнтуючись не стільки на норму права, скільки на поведінку
людей, які його оточують, і маргінальною, коли суб'єктом керує
страх перед юридичною відповідальністю і він усвідомлює загрозу
реального застосування несприятливих юридичних наслідків, що
можуть настати за скоєне правопорушення.
За своїми юридичними ознаками правомірна поведінка поділяється
на такі види:
 як форма реалізації права – виконання та використання (активні
форми поведінки) і дотримання (пасивна форма поведінки) норм
права;
 залежно від суб’єкта – здійснення повноважень державними
органами, посадовими особами, громадськими об’єднаннями, окремими
громадянами і т. д.;
 за способом правової регламентації – зафіксована і незафіксована у
нормативно-правовому приписі (якщо раніше вважалося, що
суспільно корисна поведінка не може бути правовою, якщо вона
прямо не передбачена нормами законодавства, то останнім часом
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визнано, що правомірними можуть бути будь-які вчинки, якщо вони
не суперечать приписам правових норм, конкретним заборонам).
Правомірна поведінка може викликати позитивні юридичні наслідки –
бути правовстановлюючою, правозмінюючою і правоприпиняючою. З
цієї точки зору вчинки розглядаються як юридичні факти, передбачені
гіпотезою регулятивних норм права. Однак неправильно думати, що
будь-яка правова поведінка обов'язково викликає виникнення
правовідносин.
Зовнішній прояв (форма) будь-якого правомірного вчинку може
бути різним відповідно до вимог, які висуваються до того чи іншого
виду юридично значущої поведінки: вона може бути документально
оформленою, тобто письмовою (наприклад, нотаріально засвідчені
угоди), або усною, або фактичним фізичним діянням.
Правомірна поведінка в механізмі правового регулювання
відображається: у нормах права – як модель; у юридичних фактах – як
конкретні життєві обставини; у правовідносинах – як суб'єктивні
права і обов'язки; в їх реалізації – як загальна форма і засіб, і
насамкінець, в правопорядку – як його зміст. Це характеризує
правомірну поведінку як явище, що об'єднує елементи механізму
правового регулювання в єдине ціле.
Правопорушення – це протиправне, винне, соціально шкідливе чи
небезпечне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке
породжує для правопорушника негативні наслідки, передбачені
нормами права.
Протиправна поведінка, оскільки вона має антиправову природу,
представлена у механізмі правового регулювання тільки як юридичний
факт, тобто як конкретна обставина, що є однією з причин виникнення
охоронних правовідносин.
За своєю соціальною значущістю ця поведінка соціально шкідлива
або соціально небезпечна, тобто спричиняє чи може спричинити
шкоду нормальним суспільним відносинам (матеріальну і моральну,
значну і незначну).
За психологічними ознаками правопорушенням є лише те діяння,
яке скоюється як результат прояву усвідомленої волі особи і вчинене з
її вини. За відсутності вини суспільно-шкідливу (небезпечну) дію, що
є об'єктивно протиправною, правопорушенням назвати не можна.
Юридична ознака правопорушення полягає в його протиправності,
тобто забороненості нормами права. Критерієм правомірності дій має
бути право як втілення справедливості. В умовах недемократичного
режиму державна влада може свавільно, ігноруючи правовий критерій
визначати формально-юридичні критерії протиправності і міру
відповідальності за правопорушення.
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З точки зору юридичних наслідків правопорушення як юридичний
факт породжує охоронні правовідносини, в межах яких реалізуються
заходи відповідальності за скоєне правопорушення. Отже, для суб'єкта
правопорушення юридичні наслідки завжди будуть негативними
(втрата правопорушником благ матеріального, особистого чи
організаційного характеру). Водночас правопорушення може
розцінюватися як юридичний факт, на основі якого виникають
процесуальні правовідносини у зв'язку з притягненням суб'єкта до
відповідальності і, відповідно, виникають нові для суб'єкта процесуальні
права й обов'язки.
Зовнішній прояв правопорушення полягає в тому, що воно завжди
виступає як об’єктивоване зовні діяння суб'єкта (дія чи бездіяльність),
яке з юридичної точки зору виражене: в невиконанні суб'єктом своїх
обов'язків, що випливають із закону чи договору; в недотриманні
заборон, встановлених правовими нормами; у зловживанні суб'єкта
своїми правами, створенні будь-яких перешкод у використанні своїх
прав іншими суб'єктами і т. ін.
Контролюючі можливості держави полягають у тому, що вона
може задіяти державний механізм притягнення до юридичної
відповідальності за правопорушення з метою поновлення порушених
прав суб'єктів і покарання правопорушника.
Таким чином, правова поведінка може бути визнаною правопорушенням,
якщо вона є: діянням (дією чи бездіяльністю); протиправною; винною;
соціально шкідливою (небезпечною); караною.
Склад правопорушення – це сукупність передбачених законом
об'єктивних і суб'єктивних ознак, які характеризують певне діяння як
правопорушення. Склад правопорушення містить чотири елементи:
об'єкт, об'єктивну сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону правопорушення.
Обєкт – це суспільні відносини (матеріальні або нематеріальні
блага), що охороняються правом і на які посягає правопорушення.
Розрізняють загальний об’єкт (система суспільних відносин, які
регулюються й охороняються правом) і безпосередній (суспільні
відносини, що виникають з приводу конкретних матеріальних і
нематеріальних благ, на які посягає правопорушення).
Обєктивна сторона – це зовнішній прояв протиправного вчинку.
До обов'язкових елементів об'єктивної сторони в так званих
матеріальних складах правопорушення належать: діяння (дія як
активна форма, бездіяльність як пасивна форма); його шкідливі або
суспільно небезпечні наслідки (їх настання або загроза настання);
необхідний причинний зв'язок між діянням і наслідками, які настали.
Крім обов'язкових, будь-яке правопорушення має факультативні
елементи: місце, час, спосіб, засоби, обставини скоєння правопорушення.
Кожен з них додатково характеризує суб'єкта правопорушення,
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ступінь суспільної шкоди від його посягання, роль кожного
правопорушника в разі співучасті, обставини, що обтяжують або
пом'якшують вину суб'єкта.
Суб'єкт правопорушення – це фізична чи юридична особа, яка
скоїла правопорушення. Необхідна ознака суб'єкта правопорушення –
його деліктоздатність, тобто визначена законом можливість особи
відповідати за свої діяння. На відміну від юридичних осіб,
деліктоздатність яких виникає з моменту їх створення (наприклад,
офіційної реєстрації), деліктоздатність фізичної особи визначається
законом з урахуванням віку і здатності людини контролювати свою
поведінку волею і свідомістю.
Суб'єктивна сторона правопорушення – це психічне ставлення
особи до скоєного нею діяння та його шкідливих наслідків.
Правопорушенням визнається лише діяння особи, яка здатна
усвідомлювати значення свого вчинку (інтелектуальний аспект) і
керувати ним (вольовий аспект), тому відсутність такої властивості
робить її неделіктоздатною. Суб'єктивна сторона має своїми ознаками
вину, мотив і мету правопорушення.
Вина – це внутрішнє психічне ставлення особи до скоєного
протиправного діяння та його наслідків у формі умислу чи
необережності. Умисел характеризується тим, що особа усвідомлює
суспільно небезпечний чи шкідливий характер свого діяння,
передбачає його суспільно небезпечні або шкідливі наслідки і бажає
(прямий умисел) чи свідомо допускає (непрямий умисел) їх настання.
Необережність має місце тоді, коли особа передбачала настання
суспільно небезпечних чи шкідливих наслідків свого діяння, але
легковажно розраховувала на їх відвернення (протиправна
самовпевненість) або не передбачала можливості настання таких
наслідків, хоча могла і повинна була їх передбачити (протиправна
недбалість). У теорії права розрізняють і змішану вину, коли особа
стосовно суспільно небезпечного діяння має умисел, а стосовно
суспільно небезпечних наслідків – необережність.
Мотив – це внутрішні процеси, що відображаються у свідомості
особи (формують спрямованість волі) і спонукають її до скоєння
правопорушення.
Мета – це уявлення особи, що скоює правопорушення, про
бажаний результат, до якого вона прагне.
Види правопорушень:
 за ступенем суспільної шкідливості – злочини (суспільно небезпечні,
кримінально карані діяння) і проступки (правопорушення,
передбачені нормами інших галузей права);
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 за галузевою належністю – конституційно-правові, кримінальноправові, адміністративно-правові, цивільно-правові, сімейно-правові
тощо;
 за суб'єктами – скоювані деліктоздатною фізичною особою і
скоювані юридичною особою;
 за суб'єктивною стороною – умисне і необережне діяння;
 залежно від характеру порушеної правової норми – правопорушення
матеріально-правові і процесуально-правові;
 за формою зовнішнього прояву – протиправні дії і бездіяльність;
 залежно від оцінки спричиненої шкоди (наслідків) – правопорушення
з матеріальним складом і правопорушення з формальним складом;
 залежно від кількості суб'єктів, які вчинили правопорушення –
одноосібні і групові (тобто скоювані в співучасті);
 залежно від сфер життя суспільства (в економіці, управлінській
сфері, побуті тощо).
Лекційне заняття
План
1. Поняття і види правової поведінки.
2. Поняття і види правомірної поведінки.
3. Поняття, склад і види правопорушень.
4. Поняття і види міжнародних правопорушень.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття, ознаки і види правової поведінки.
2. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки особи.
3. Поняття, основні ознаки і сутність правопорушень.
4. Класифікація правопорушень.
5. Склад правопорушення.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття і види міжнародних правопорушень.
2. Причини правопорушень і шляхи їх усунення.
Глосарій: правова поведінка, правомірна поведінка, необхідна
правомірна поведінка, бажана правомірна поведінка, соціально
допустима правомірна поведінка, принципова правомірна поведінка,
звичайна правомірна поведінка, вимушена правомірна поведінка,
пристосовницька (конформістська) правомірна поведінка, маргінальна
правомірна поведінка, правопорушення, склад правопорушення,
обєкт правопорушення, обєктивна сторона правопорушення, суб'єкт
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правопорушення, суб'єктивна сторона правопорушення, вина, умисел,
необережність, мотив, мета, злочини, проступки.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Якими загальними ознаками характеризується правова поведінка?
1.2. Поясніть сутність правомірної поведінки та назвіть її ознаки.
1.3. Дайте характеристику різновидів правомірної поведінки.
1.4. Що розуміють під правопорушенням? У чому полягає соціальна
сутність цього виду правової поведінки?
1.5. Охарактеризуйте ознаки протиправної поведінки.
1.6. Що розуміють під складом правопорушення? У чому полягає
практичне призначення цієї юридичної конструкції?
1.7. Охарактеризуйте об’єкт правопорушення.
1.8. Дайте характеристику обов’язкових і факультативних елементів
об’єктивної сторони правопорушення.
1.9. Охарактеризуйте суб’єкт правопорушення.
1.10. Якими ознаками характеризується суб’єктивна сторона правопорушення? Назвіть форми вини.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Скласти порівняльну таблицю ознак правомірної та протиправної
поведінки.
4.2. Розробити структурно-логічну схему «Склад правопорушення».
5. Розв’язати тести:
5.1. Діяння суб’єкта права, що відповідає вимогам нормативно-правових
приписів:
а) протиправна поведінка;
б) правозастосування;
в) правотлумачення;
г) правомірна поведінка.
5.2. Об’єктивна сторона правопорушення – це:
а) дієздатна особа, яка скоїла правопорушення;
б) протиправне діяння, його шкідливий (суспільно небезпечний)
результат і причинний зв’язок між ними;
в) суспільні відносини, що охороняються правом і на які посягає
правопорушення;
г) внутрішнє психічне ставлення особи до вчиненого нею
протиправного діяння та його наслідків.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно вказані форми вини:
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а) умисел;
б) мета;
в) мотив;
г) необережність.
5.4. За якою формою вини особа, яка вчинила правопорушення,
усвідомлює шкідливий або небезпечний характер свого діяння, але не
передбачає настання шкідливих чи небезпечних наслідків, хоча
повинна була і могла їх передбачити:
а) протиправна самовпевненість;
б) прямий умисел;
в) непрямий умисел;
г) протиправна недбалість.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правомірної поведінки за ступенем активності:
а) фізична;
б) активна;
в) конклюдентна;
г) пасивна.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правомірної поведінки за галузевою належністю нормативно-правових
приписів:
а) конституційно-правова;
б) пристосувальна;
в) приватна;
г) цивільно-правова.
5.7. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правомірної поведінки за мотивами поведінки:
а) активна;
б) принципова;
в) письмова;
г) узвичаєна.
5.8. Як називається правомірна поведінка, що зумовлена страхом
перед державним примусом (здійснюється під загрозою юридичної
відповідальності):
а) принципова;
б) узвичаєна;
в) маргінальна;
г) конформістська.
5.9. Суспільно шкідливе або небезпечне, винне, протиправне діяння
деліктоздатного суб’єкта, що є підставою застосування до нього
юридичної відповідальності:
а) правопорушення;
б) правозастосування;
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в) правотлумачення;
г) правомірна поведінка.
5.10. Протиправне діяння, його шкідливий чи небезпечний результат
та причинний зв’язок між ними – це:
а) суб’єкт правопорушення;
б) об’єкт правопорушення;
в) суб’єктивна сторона правопорушення;
г) об’єктивна сторона правопорушення.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
***
Тема 21. Юридична відповідальність
Юридичну відповідальність розглядають у двох аспектах:
 перспективна (позитивна) юридична відповідальність – це сумлінне
виконання субєктом права приписів юридичних норм (відповідальне
ставлення до виконання обов’язку);
 ретроспективна (негативна) юридична відповідальність – це
закріплений у законі і забезпечуваний державою обовязок
правопорушника зазнати примусового позбавлення певних матеріальних
чи нематеріальних благ, що йому належали (несприятливі наслідки
особистого, майнового або організаційного характеру, вид і міра
яких передбачені санкціями правових норм, що настають для
конкретної особи у зв’язку із вчиненням нею правопорушення).
Не всі теоретики права сприймають двоаспектне розуміння юридичної
відповідальності. Деякі з них вважають, що позитивна відповідальність –
явище соціальне, а не правове, оскільки вона не має ознак формальної
визначеності, державної примусовості та процесуальної форми реалізації.
Далі йтиметься про юридичну відповідальність негативного (ретроспективного або охоронного) характеру.
Основні ознаки юридичної відповідальності:
– є різновидом соціальної відповідальності;
– є негативною реакцією держави (суспільства) на скоєне правопорушення;
– настає тільки за протиправне діяння у разі встановлення складу
правопорушення;
– застосовується лише до деліктоздатних субєктів, які винні у
вчиненні конкретного правопорушення;
– тягне застосування до порушника певних санкцій (несприятливих
юридичних наслідків), тобто полягає у позбавленні порушника
певних благ особистого, організаційного чи майнового характеру;
– забезпечується силою державно-правового примусу, який реалізується
у формі каральних і правовідновлюючих (компенсаційних) заходів;
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– здійснюється компетентним органом у суворій відповідності із
законом, а саме – з санкціями норм права, якими встановлюються
вид і міра відповідальності;
– здійснюється в процесі правозастосовчої діяльності за дотримання
певного процедурно-процесуального порядку і форм, встановлених
законом.
Таким чином, юридична відповідальність гарантується діяльністю
компетентних органів по застосуванню санкцій правових норм,
здійснюваною в межах компетенції й повноважень цих органів і
врегульованою процесуальними нормами. Юридична процедура
забезпечує об'єктивність і всебічність розгляду справи про юридичну
відповідальність суб'єкта правопорушення й одночасно гарантує йому
право на захист.
Отже, основною рисою юридичної відповідальності є її тісний
зв'язок з правом і державним примусом. Тому її можна розглядати як
правовідносини, в яких держава має право застосувати певні заходи
примусу до суб'єктів, які скоїли правопорушення. Але юридична
відповідальність не зводиться до державного примусу, як і останній –
до першої. Державний примус – це державно-авторитарний вплив
відповідних державних органів і посадових осіб на поведінку людей.
Він має різні форми, які можуть бути і не пов'язані з юридичною
відповідальністю за правопорушення (наприклад, примусовий медичний
огляд, проведення карантинних заходів).
Розрізняють такі види юридичної відповідальності: 1) конституційна;
2) цивільна; 3) адміністративна; 4) кримінальна; 5) матеріальна;
6) дисциплінарна. Дискутується питання про видову самостійність
процесуальної (зокрема, цивільно- та кримінально-процесуальної),
господарської, екологічної та деяких інших варіантів юридичної
відповідальності.
Види юридичної відповідальності залежно від її функцій:
– правопоновлююча (цивільно-правова і матеріальна) – примус, як
правило, не застосовується – має місце добровільне вчинення
правопорушником дій, що відновлюють права інших осіб;
– штрафна (каральна) (кримінально-правова, адміністративно-правова)
– примус має прояв: а) в обмеженні прав особи, яка притягується
до відповідальності (позбавлення права обіймати певні посади,
позбавлення права керувати автомобілем тощо); б) у накладенні
додаткових обов'язків обтяжуючого характеру (штраф, встановлення
режиму індивідуального ліцензування тощо).
За формою здійснення розрізняють:
– судову відповідальність, що призначається органами правосуддя в
результаті розгляду ними певної справи;
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– адміністративну, що покладається спеціальними органами за
порушення порядку управління.
Принципи юридичної відповідальності – це незаперечні вихідні
вимоги до неї, які визначають її зміст, функції, підстави, гарантії,
процедури здійснення.
Юридична відповідальність повинна перш за все відображати
загальнолюдський принцип справедливості (рівності різних осіб
стосовно умов відповідальності).
Справедливість досягається за умови дотримання у процесі
покладення та реалізації юридичної відповідальності певних вимог:
– неможливість призначення кримінальної відповідальності за вчинення
правопорушення у формі проступку;
– відсутність зворотної сили закону, що встановлює чи посилює
відповідальність;
– необхідність поновлення прав та інтересів, порушених внаслідок
скоєння правопорушення;
– можливість застосування лише одного покарання за скоєння
одного правопорушення;
– покладення відповідальності на винну особу;
– залежність виду відповідальності від ступеня тяжкості скоєного;
– врахування всіх обставин, що обтяжують та пом'якшують
відповідальність;
– можливість в окремих, передбачених законом випадках, звільнити
особу від несення відповідальності.
Принцип законності забезпечує можливість визнання діяння
правопорушенням лише за умови, якщо воно передбачене законом
саме як протиправне; якщо цей закон вступив у законну силу та його
зміст є обнародуваним. Законність відповідальності виявляється: у
застосуванні заходу відповідальності у межах та формах, встановлених
законом; в наявності процесуальних вимог застосування відповідальності;
у можливості оскарження і спростування незаконних дій та рішень у
процесі покладення відповідальності.
Принцип відповідності правопорушення та покарання за його
вчинення має своїм змістом необхідність диференціації та
узгодженості покарань за різноманітні за ступенем небезпеки
правопорушення.
Обґрунтованість відповідальності передбачає об'єктивне дослідження
обставин справи, збирання та всебічну оцінку доказів, доведення
наявності факту правопорушення до ступеня вини конкретної особи,
визначення можливості застосування санкції, встановлення певного
заходу впливу відповідно до санкції норми та з урахуванням
конкретних обставин справи і особистості правопорушника.
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Принцип змагальності забезпечує справедливість процесу притягнення
до відповідальності та захист прав обвинуваченого. Його змістом є
вимоги встановлення вини правопорушника органом держави;
неможливість тиску на осіб; право відмовитись від дачі показань як на
себе, так і на родичів; невинуватість особи до тих пір, поки її вина не
буде доведена у встановленому законом порядку та рішенням суду;
можливість оспорювати як факт правопорушення, так і його правову
оцінку. Принцип змагальності забезпечується встановленням рівних
прав учасникам процесу.
Право на захист є важливим принципом юридичної відповідальності,
оскільки закріплює її справедливість шляхом встановлення процесуальних
прав притягнутого до відповідальності, які забезпечують можливість
знати, у чому полягає звинувачення, оспорювати його, брати участь у
дослідженні обставин справи, користуватися допомогою адвоката,
оскаржити застосування запобіжних засобів, рішення у справі та
порядок його виконання.
Невідворотність відповідальності забезпечує караність кожного
факту вчинення правопорушення. Невідворотність відповідальності
залежить від ряду факторів, серед яких: ефективна робота
правоохоронних органів, їх компетентність; підготовленість органів,
що застосовують санкції; обов'язкова і своєчасна реєстрація факту
правопорушення; порушення справ за кожним фактом правопорушення.
Важливого значення має наявність досконалого законодавства, що не
надає можливостей окремим суб'єктам порушувати чи ігнорувати
закон.
Своєчасність відповідальності означає можливість притягнення
правопорушника до відповідальності протягом строку давності. Це
певний строк, протягом якого здійснюється пошук правопорушника з
метою його покарання. Якщо ж винний визначається після
завершення цього строку, то відповідальність до нього не
застосовується. Ця позиція законодавця відповідає основній меті
юридичної відповідальності – забезпечення суспільного порядку та
злагоди, а не покарання суб'єкта, який уже став на шлях виправлення і
не скоїв повторно правопорушення.
Принцип гуманізму забезпечує можливість повного чи часткового
звільнення від застосування санкції у випадку добровільного
відшкодування збитків, щиросердного каяття, коли порушник своєю
поведінкою довів факт виправлення; у випадку тяжкої хвороби та ін.
Засоби впливу, що застосовуються до порушника, не повинні
принижувати його гідність та порушувати його права. Цей принцип
визначає загальну націленість права на забезпечення суб'єктивних
інтересів та засновується на конституційному визнанні прав та
інтересів людини вищою соціальною цінністю.
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Принцип доцільності виявляється у досягненні мети юридичної
відповідальності шляхом відповідності обраного стосовно правопорушника
заходу впливу, індивідуалізації засобів покарання залежно від ступеня
суспільної небезпеки скоєного, особливостей особи правопорушника
та обставин скоєння правопорушення. Доцільність виявляється і у
наданій законом можливості державному органу обрати з передбаченої
санкцією норми найбільш доцільної у конкретних умовах міри
впливу.
Індивідуалізація покарання надає можливість забезпечити покладення
відповідальності на винну особу та несення цієї відповідальності нею
особисто. Реалізація цього принципу зумовлює необхідність персонального
визначення суб'єктів правопорушення, нормативне закріплення
переліку обставин, що полегшують і обтяжують відповідальність, та
чітке визначення правового статусу всіх суб'єктів права.
Відповідальність за винні діяння забезпечує врахування ступеня
усвідомлення особою неприпустимості своєї поведінки та викликаних
нею негативних наслідків. Невинна особа не може бути притягнута до
відповідальності.
Винність правопорушника доводиться у різних галузях по-різному.
У межах кримінального права діючий принцип презумпції невинуватості
забезпечує покладення тягаря доказування на спеціальні органи і до
доведення цієї вини судовими органами особа вважається невинною.
У сфері цивільних правовідносин діє протилежний принцип і особа
передбачається винною, доки не доказане зворотне. У цій же галузі діє
принцип відповідальності без вини (наприклад, відповідальність
власника джерела підвищеної небезпеки).
Принцип правової регламентованості забезпечує законність,
справедливість та індивідуальність відповідальності. Він здійснюється
шляхом чіткого визначення видів, форм та засобів відповідальності у
санкціях матеріальних норм; закріплення ознак, складу та різновидів
правопорушень нормами галузевого законодавства; нормативного
визначення підстав юридичної відповідальності; чіткого визначення
процедури встановлення правопорушення та розслідування умов його
скоєння і закріплення процесу призначення відповідальності, а також
її реалізації.
Соціально-політична цінність юридичної відповідальності виявляється
у наявності чітко визначеної мети та функціонального призначення.
Мета (ціль) юридичної відповідальності:
– забезпечує пізнання сутності та природи юридичної відповідальності;
– характеризує результати відповідальності;
– визначає засоби та характер дій, спрямованих на досягнення
результату;
– є проявом загальних цілей права;
224

– обумовлює існування регулятивної та охоронної функцій права;
– є засобом ефективного функціонування механізму правового
регулювання;
– забезпечує важливі гарантії законності;
– визначає зміст функцій відповідальності.
Основними цілями юридичної відповідальності є:
1. Забезпечення прав і свобод суб'єктів шляхом їх гарантування,
охорони та відновлення.
2. Охорона та захист суспільного порядку шляхом запобігання
правопорушенням і перевиховання правопорушників.
3. Захист правопорядку та виховання громадян шляхом створення
умов для покарання винних осіб і їх перевиховання; здійснення
правової пропаганди та визначення переваг правомірної поведінки.
4. Компенсація спричиненої порушенням шкоди та відновлення
порушених суб'єктивних прав.
5. Запобігання скоєнню правопорушень у майбутньому.
Цілі юридичної відповідальності визначають її функції.
Функції юридичної відповідальності – це основні напрями впливу
на суспільство, завдяки яким досягається мета відповідальності та які
визначають її призначення як засобу забезпечення суспільного
порядку.
Основними функціями юридичної відповідальності є такі:
Репресивно-каральна (деякі автори називають її штрафною). Ця
функція свідчить про те, що юридична відповідальність є
уособленням негативної реакції держави на скоєне правопорушення;
це акт покарання від імені держави та засіб запобігання нових
правопорушень.
Покарання реалізується або шляхом зміни правового статусу
порушника завдяки обмеженню його прав та свобод, або ж шляхом
покладення на нього додаткових обов'язків. Однак, покарання не є
самоціллю відповідальності, оскільки вона не повинна принижувати
правопорушника чи бути жорстокою. Основним призначенням
відповідальності є реалізація функції запобігання (превенції)
правопорушень.
Правопоновлююча (компенсаційна) функція протистоїть формальному
покаранню винного та спрямована на забезпечення порушеного
інтересу і поновлення порушених протиправною поведінкою суспільних
відносин. Як правило, ця функція характеризує майнову відповідальність.
Стягнення збитків з правопорушника компенсує втрати потерпілої
сторони та поновлює її майнові права. Ця функція націлена також на
примусове виконання невиконаних обов'язків.
Виховна (попереджувальна) функція спрямована на формування у
суб'єктів потреби правомірної поведінки та усвідомленого ставлення
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до наданих прав і покладених обов'язків. Ця функція сприяє
зміцненню у громадян віри у справедливість, у захист належних їм
прав і свобод, підвищує рівень правової культури громадян, правову
дисципліну та активність у сфері права.
Виховна функція як функція попередження правопорушень має дві
форми:
– загальнопревентивну, що націлена на виховання у всіх громадян
поваги до закону,
– спеціальнопревентивну, що націлена на перевиховання самого
правопорушника.
Підстави юридичної відповідальності – це сукупність певних
обставин, за наявності яких вона є можливою і належною.
Виокремлюють фактичні та юридичні підстави юридичної
відповідальності.
Фактичною підставою відповідальності є правопорушення (певний
його склад) як конкретний факт поведінки, юридична кваліфікація
якого вміщена у законі. Ознаки правопорушення та санкції, що
визначають засоби примусу за його вчинення, не підлягають
звужувальному чи розширювальному тлумаченню.
У процесі застосування відповідальності повинно бути доведено,
що особа, яка притягнута до відповідальності, вчинила правопорушення,
ознаки якого вміщені у законі. Юридична відповідальність не може
бути застосована за наміри, прагнення, бажання чи вчинення
аморальних проступків.
Юридичною підставою відповідальності є наявність правової
основи, яку складають правові норми. Саме вони характеризують
поведінку як протиправну та у санкції вміщують вичерпний перелік
видів відповідальності та засобів, що можуть бути застосовані до
порушника.
Слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відповідальності
і підстави настання юридичної відповідальності.
Підставами настання юридичної відповідальності є такі обставини:
– факт здійснення правопорушення – фактична підстава;
– наявність норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює
відповідні санкції (за її допомогою відбувається визначення складу
правопорушення) – нормативна підстава;
– відсутність підстав для звільнення від відповідальності (наприклад,
передача неповнолітнього під нагляд батьків, перебування в стані
неосудності тощо);
– наявність правозастосовчого акта – рішення компетентного органу,
яким покладається юридична відповідальність, визначаються її вид
і міра (наказ адміністрації, вирок суду та ін.) – процесуальна
підстава.
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В механізмі притягнення до юридичної відповідальності можна
виділити певні стадії:
1) виникнення юридичної відповідальності – розпочинається з
моменту скоєння правопорушення та продовжується до виявлення
його компетентними органами держави чи посадовими особами;
2) конкретизація юридичної відповідальності – починається з
моменту виявлення компетентними органами чи посадовими
особами правопорушника та закінчується вступом у законну силу
правозастосовчого акта, що визнає факт правопорушення, скоєного
конкретною особою;
3) реалізація конкретних заходів юридичної відповідальності –
розпочинається з моменту набуття законної сили правозастосовчим
актом, що визнає скоєне діяння правопорушенням, встановлює вид
і міру юридичної відповідальності та закінчується за загальним
правилом тоді, коли призначене покарання реалізовано.
За іншим підходом розрізняють чотири стадії:
– виникнення відповідальності (з моменту вчинення правопорушення
як юридичного факту, що викликає відповідне правовідношення);
– встановлення компетентними державними органами суб'єкта та
інших елементів правопорушення;
– визначення виду і міри відповідальності (в акті застосування
санкції відповідної правової норми);
– реалізація конкретних заходів юридичної відповідальності,
визначених відповідним правозастосовчим актом.
Отже, підстави юридичної відповідальності – це необхідна єдність
її фактичних і правових передумов, без яких вона не може бути
реалізована.
Фактичною підставою юридичної відповідальності є саме
протиправне діяння (дія чи бездіяльність), у якому містяться всі
елементи складу правопорушення.
Юридичною підставою відповідальності є нормативні приписи, які
чітко фіксують елементи складу правопорушення і містять його
юридичні ознаки, та правозастосовчий акт, у якому дається юридична
кваліфікація вчинку і міститься мотивоване юридичне рішення.
Юридичній відповідальності властива чітка нормативна регламентація
здійснення, яка встановлюється нормами процесуального права.
Відсутність в окремих випадках процесуальної регламентації,
механізму покладення відповідальності ускладнює розгляд обставин
справи, складу правопорушення, забезпечення прав усіх учасників
процесу.
Правові інститути виключення юридичної відповідальності та
звільнення від неї істотно відрізняються один від одного.
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Якщо в першому випадку ми маємо справу з правопорушеннями, за
які відповідальність не настає в силу певних юридичних умов або
фізичного стану особи, то в другому – відповідальність вже має місце
і мова йде виключно про правові підстави можливого звільнення від
неї.
Загалом умовами, що унеможливлюють застосування юридичної
відповідальності, є:
– неосудність особи;
– наявність умов, що виключають суспільну небезпеку (шкідливість)
діяння (непереборна сила, необхідна оборона, крайня необхідність,
обґрунтований ризик, фізичний чи психічний примус, виконання
наказу чи розпорядження, примирення сторін тощо);
– відсутність у діянні складу правопорушення;
– збіг строків давності притягнення до відповідальності;
– видання акта амністії чи помилування або скасуання акта, що
встановлював юридичну відповідальність.
Лекційне заняття
План
1. Поняття і види юридичної відповідальності.
2. Загальні принципи юридичної відповідальності.
3. Мета і функції юридичної відповідальності.
4. Підстави і стадії юридичної відповідальності.
5. Обставини і підстави звільнення від юридичної відповідальності.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і види юридичної відповідальності.
2. Загальні принципи юридичної відповідальності.
3. Мета і функції юридичної відповідальності.
4. Підстави і стадії юридичної відповідальності.
5. Обставини і підстави звільнення від юридичної відповідальності.
Питання для самостійного опрацювання
1. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.
2. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
3. Основи юридичної відповідаль-ності за Конституцією України.
Глосарій: перспективна (позитивна) юридична відповідальність,
ретроспективна (негативна) юридична відповідальність, державний
примус, принципи юридичної відповідальності, функції юридичної
відповідальності, підстави юридичної відповідальності, фактична
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підстава юридичної відповідальності, юридична підстава юридичної
відповідальності.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. У яких двох аспектах розглядають юридичну відповідальність у
теорії права?
1.2. Назвіть ознаки ретроспективної юридичної відповідальності.
1.3. Чи можна ототожнювати юридичну відповідальність з державним
примусом?
1.4. Існування яких видів юридичної відповідальності достатньою
мірою обґрунтоване юридичною наукою?
1.5. Охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності.
1.6. У чому полягає мета юридичної відповідальності?
1.7. Охарактеризуйте функції юридичної відповідальності.
1.8. Що вважають підставами юридичної відповідальності?
1.9. Які стадії виокремлюють у механізмі притягнення до юридичної
відповідальності?
1.10. Охарактеризуйте правові інститути виключення юридичної
відповідальності та звільнення від неї.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити схему, в якій показати співвідношення між галузями
права та видами юридичної відповідальності.
4.2. Письмово порівняти підстави звільнення від кримінальної та
цивільно-правової відповідальності.
5. Розв’язати тести:
5.1. Передбачений нормативно-правовим приписом обов’язок правопорушника зазнати негативних юридичних наслідків за вчинене
правопорушення:
а) правомірна поведінка;
б) юридична відповідальність;
в) деліктоздатність;
г) політична відповідальність.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно названі загальні
ознаки юридичної відповідальності:
а) застосовується лише спеціально уповноваженим суб’єктом;
б) зафіксована у політичних деклараціях;
в) оголошена у залі судового засідання;
г) забезпечується силою державно-правового примусу.
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5.3. У відповідях під якими номерами правильно названі функції
юридичної відповідальності:
а) попереджувальна;
б) політична;
в) економічна;
г) каральна.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно названі принципи
юридичної відповідальності:
а) політичності;
б) гуманізму;
в) доцільності;
г) ідеологічності.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно названі види
юридичної відповідальності:
а) кримінальна відповідальність;
б) політична відповідальність;
в) моральна відповідальність;
г) цивільна відповідальність.
5.6. Підставою притягнення особи до юридичної відповідальності є:
а) незнання особою вимог закону;
б) наявність у поведінці особи складу правопорушення;
в) знищення особою матеріальних цінностей;
г) досягнення особою 18-річного віку.
5.7. Сумлінне виконання субєктом права приписів юридичних норм – це:
а) перспективна юридична відповідальність;
б) ретроспективна юридична відповідальність;
в) позитивна юридична відповідальність;
г) негативна юридична відповідальність.
5.8. Несприятливі наслідки особистого, майнового або організаційного
характеру, вид і міра яких передбачені санкціями правових норм, що
настають для конкретної особи у зв’язку із вчиненням нею
правопорушення – це:
а) правомірна поведінка;
б) юридична відповідальність;
в) деліктоздатність;
г) політична відповідальність.
5.9. Притягнення до юридичної відповідальності здійснюється на
підставі:
а) акта застосування норми права;
б) інтерпретаційно-правового акта;
в) правореалізаційного акта;
г) правочину.
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5.10. У сфері суспільних відносин, врегульованих нормами трудового
права, виникає юридична відповідальність:
а) трудова;
б) дисциплінарна;
в) цивільна;
г) матеріальна.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
***
Тема 22. Реалізація норм права
Реалізація норм права – це процес їх фактичного втілення в
суспільних відносинах через правомірну поведінку соціальних суб'єктів,
що здійснюють належні їм суб'єктивні юридичні права та обов'язки.
Ознаки реалізації правових норм:
 здійснюється у формі правомірної поведінки учасників суспільних
відносин, які регулює право (не кожна об'єктивно правомірна за її
зовнішніми ознаками поведінка є проявом правореалізації (результатом
правового регулювання), оскільки поведінка може обумовлюватися
впливом неюридичних факторів, зокрема норм моралі, що збігаються
за своїм змістом з вимогами юридичних приписів);
 наявність хоча б опосередкованого причинного зв'язку між дією
правових норм, що регламентують відповідні суспільні відносини, і
станом упорядкованості цих відносин.
Соціальна сутність реалізації правових норм – задоволення
учасниками суспільного життя своїх потреб соціально прийнятними
(допустимими) способами і засобами, які змодельовані державою у
нормах права.
Змістом реалізації більшості правових норм є здійснення (виконання)
суб'єктами права суб'єктивних юридичних прав і обов'язків, що
виникають на підставі цих норм. Але таким чином реалізуються лише
так звані «класичні норми права» (уповноважуючі, зобов'язуючі,
забороняючі), тобто такі, що містять вказівки на певні варіанти
поведінки. Реалізація спеціалізованих правових норм («нетипових
правових приписів» – норм-принципів, норм-цілей, норм-дефініцій,
колізійних норм і т. ін.) полягає у виконанні допоміжних функцій у
системі права, зокрема, забезпеченні її раціональної побудови.
Власне реалізацію правових норм, яку називають «безпосередньою
правореалізацією», слід відрізняти від іншого явища – реалізації права
як такого. Реалізація права охоплює всі способи та форми зовнішньої
об'єктивації права, становлення права як позитивного утворення (для
країн з романо-германською правовою системою це пов'язано
передусім з прийняттям законів та підзаконних нормативних правових
231

актів, укладенням нормативних правових договорів, санкціонуванням
звичаїв і т. ін.).
Класифікація форм реалізації правових норм:
1) залежно від юридичного механізму її забезпечення – правореалізація, що відбувається в межах правових відносин, і
правореалізація, здійснювана поза ними (юридичні права й
обов'язки суб'єктів правореалізації випливають безпосередньо із
закону, а отже, і здійснення ними приписів правових норм не
залежить від будь-яких додаткових обставин);
2) за характером суб'єктів реалізації норм права – індивідуальна, яка
полягає в можливості особи самостійно (в індивідуальному
порядку) використовувати свої юридичні права і виконувати
покладені на неї юридичні обов'язки, та колективна, яка потребує
для цього поєднання зусиль кількох суб'єктів (наприклад, право
громадян на об'єднання в політичні партії та громадські
організації);
3) залежно від методів, якими забезпечується правореалізація –
добровільна і примусова;
4) за характером поведінки суб'єктів – активна, що передбачає
необхідність здійснення певних дій, і пасивна, що полягає в
утриманні від деяких варіантів поведінки;
5) за способами здійснення правових приписів (залежно від характеру
диспозиції норми) – використання, виконання і дотримання.
Використання є формою реалізації уповноважуючих норм права і
характеризується використанням особою юридично визнаних за нею
можливостей для задоволення її потреб та інтересів як в активній, так
і в пасивній поведінці (здійснюється за власним бажанням суб’єкта).
Виконання являє собою форму реалізації зобов'язуючих правових
приписів, які покладають на особу юридичні обов'язки активного
типу, і тому завжди пов'язане з необхідністю здійснення певних дій,
що становлять зміст відповідного обов'язку (активна поведінка, що
здійснюється незалежно від бажання суб’єкта).
Дотримання є формою реалізації забороняючих правових норм,
якими встановлюються юридичні обов'язки пасивного типу, і полягає
у відмові суб'єктів права від юридично заборонених видів поведінки
(пасивна поведінка, що здійснюється незалежно від бажання
суб’єкта).
Використання, виконання і дотримання належать до безпосередніх
(звичайних, ординарних) форм правореалізації, що здійснюються
виключно через власну поведінку осіб, яким адресовані відповідні
правові приписи. Разом з тим існує багато випадків, коли виникає
потреба в особливій (неординарній) формі реалізації правових норм –
у правозастосуванні.
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Застосування права – це організаційно-правова діяльність
компетентних державних органів, уповноважених на це громадських
об'єднань або їх службових осіб, яка полягає у встановленні
піднормативних формально-обов'язкових індивідуальних правил
поведінки персоніфікованих суб'єктів з метою створення умов,
необхідних для реалізації ними відповідних правових норм.
Специфічні ознаки застосування права:
1) за соціальною сутністю є встановленням (зміною, припиненням)
відносин між тими суб'єктами права, які мають реалізувати
юридичну норму (тобто, є організацією певних суспільних відносин);
2) за своїм змістом є управлінською діяльністю органів держави і
посадових осіб, що полягає у винесенні індивідуально-конкретних
приписів (містять не загальні правила поведінки, а мають адресатом
конкретних суб'єктів);
3) набуває юридично значущого характеру, оскільки відносини, які
виникають, змінюються або припиняються в результаті такої
діяльності, мають вигляд взаємних юридичних прав і обов'язків
певних суб'єктів;
4) здійснюється спеціальними суб'єктами, наділеними державновладними повноваженнями, які діють у публічних, а не у своїх
особистих інтересах; громадяни не є суб'єктами правозастосування,
проте право може застосовуватися з їх ініціативи (наприклад,
позовна заява до суду);
5) являє собою процес, що складається з послідовних стадій і
здійснюється в порядку і процесуальних формах, встановлених
законодавством;
6) має своїм результатом винесення індивідуального юридичного
рішення у формі акта застосування норми права, обов'язковість
виконання якого забезпечується примусовою силою держави
(наприклад, рішення суду).
За загальним правилом безпосередня реалізація норм права
здійснюється без участі органів держави. У передбачених законодавством
випадках застосування права є необхідною умовою реалізації
правових норм:
 коли передбачені юридичними нормами права і обов'язки у
конкретних осіб можуть виникати тільки після винесення
індивідуально владного рішення державного органу (наприклад,
пенсію громадянину призначають на підставі постанови органу
соціального забезпечення);
 коли є спір про право і сторони не можуть дійти згоди щодо змісту
своїх суб'єктивних прав і юридичних обов'язків (наприклад, при
розірванні шлюбу, розділі майна судовими органами), у зв’язку з
чим обсяг таких прав та обов'язків визначається судовими рішеннями;
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 коли скоєно правопорушення і необхідно визначити міру юридичної
відповідальності особи (наприклад, винесення вироку за скоєний
злочин);
 коли необхідно встановити наявність або відсутність факту, що має
юридичне значення (визнання громадянина безвісно відсутнім або
оголошення його померлим).
Застосування права:
 може бути завершальним етапом реалізації права (наприклад,
прийняття посадовою особою органу державної реєстрації повідомлення
про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності – юридичної особи, завершує реалізацію всіх прав і
обов'язків, пов'язаних з функціонуванням цієї особи);
 може підключатися на певному етапі до звичайних засобів
реалізації – дотримання, виконання, використання (наприклад,
винесенням судового рішення завершується правозастосовча
діяльність, а реалізація права ще продовжується в процесі їх
виконання).
Таким чином, правозастосовча діяльність має допоміжний характер
у загальному механізмі правореалізації, оскільки вона спрямована на
досягнення проміжної, а не кінцевої мети правореалізації і компенсує
в такий спосіб нерозвиненість у суспільстві процесів саморегуляції.
Форми провозастосовчої діяльності:
 оперативно-виконавча діяльність, яка передбачає виконання приписів
правових норм з метою позитивного результативного впливу на
суспільні відносини (наприклад, реєстрація шлюбу і народження,
видання наказу про зарахування на навчання, видача свідоцтва про
право власності);
 правоохоронна діяльність, що спрямована на охорону законності і
правопорядку, захист прав і свобод людини, боротьбу зі
злочинністю та здійснюється органами прокуратури, органами
внутрішніх справ, податковою міліцією, службою безпеки;
 правосуддя – це особлива форма правоохоронної діяльності, яка
здійснюється спеціально створеними державними органами (судами)
шляхом розгляду ними цивільних, господарських, адміністративних,
кримінальних та інших справ у порядку, передбаченому нормами
процесуального права.
Процес застосування норм права може починатися за ініціативою
самого правозастосувача, вказівкою вищестоящого органу або за
заявами заінтересованих суб’єктів. Застосування права являє собою
єдиний процес, що складається з окремих стадій – однорідних груп
дій.
1. Перша стадія – встановлення фактичних обставин справи
(збирання, перевірка і оцінка відповідних доказів у справі та їх
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джерел). Всю сукупність обставин, які підлягають встановленню,
можна віднести до трьох груп: фактичні обставини, з якими норми
права пов’язують виникнення юридичних наслідків; дані, які
характеризують особистість суб’єктів, що фігурують у справі;
обставини, що спонукали суб’єктів до певної поведінки.
Компетентними органами виявляються і встановлюються тільки ті
факти і обставини, що мають юридичне значення і пов'язані з
вирішенням юридичної справи по суті. Юридично значущі факти
встановлюються за допомогою доказів, отриманих у встановлених
законом формах і порядку (документів, показань свідків, протоколів
огляду місця події, висновків експертів тощо). При встановленні
фактичних обставин справи слід керуватися вимогами належності,
об'єктивності, повноти, істинності доказів.
2. Друга стадія – вибір і аналіз правової норми. Вона передбачає
відшукання юридичної норми, що відповідає обставинам, встановленим
на першій стадії, і підлягає застосуванню. Проводиться перевірка
справжності (за офіційним виданням) і юридичної чинності норми з
точки зору її дії в часі, просторі, стосовно кола осіб (чи не змінена
вона і чи діяла на момент виникнення правовідносин), а також
з'ясування змісту норми (правозастосовче тлумачення). Суть цієї
стадії – правова кваліфікація (юридична оцінка) всієї сукупності
фактичних обставин справи шляхом віднесення конкретного випадку
до сфери дії певних юридичних норм (встановлення тотожності ознак
конкретної поведінки суб’єктів тим ознакам, які зафіксовано у нормі
права).
3. Третя стадія – прийняття рішення у справі (поширення
загальних приписів норми на конкретні життєві обставини).
Прийняття рішення дає можливість досягнути мети правового
регулювання, забезпечити здійснення суб'єктивних прав, виконання
юридичних обов'язків. Результат рішення юридичної справи
формулюється в індивідуальному державно-владному приписі, що
виконує функцію юридичного факту, з яким пов'язані юридичні
наслідки рішення. Таким чином, через винесення акта застосування
права на підставі і в межах правових норм державний орган здійснює
індивідуальне регулювання суспільних відносин.
Можливий інший поділ процесу застосування права на стадії:
 встановлення юридично значущих фактів і пошук правової норми,
яку належить застосувати до них;
 перевірка достовірності і правильності тексту, визначення меж дії
та юридичної сили правової норми;
 з'ясування змісту (тлумачення) правової норми;
 прийняття рішення у справі;
 оформлення рішення в акті застосування правової норми.
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Отже, ключовим елементом процесу правозастосування можна
вважати юридичну кваліфікацію факту – поширення суб'єктом
правозастосовчої діяльності законодавчої (нормативно-правової)
оцінки певного виду фактів на встановлений ним факт, який є
підставою застосування юридичної норми (тобто, конкретним діям,
особам, ситуаціям ставиться юридичний «діагноз»).
Основні вимоги правильного застосування норм права:
1) обґрунтованість (прийняття правозастосовчого рішення повинно
базуватися на всебічному і повному дослідженні всіх фактичних
обставин справи, що мають юридичне значення, з метою виявлення
об'єктивної істини у справі; всі недоведені і сумнівні факти не
повинні братися до уваги);
2) законність (правозастосовче рішення повинно прийматися державним
органом або посадовою особою в межах їх компетенції;
правозастосовча діяльність повинна здійснюватися в порядку і
формах, передбачених процесуальним законодавством; правозастосовчі
органи зобов'язані правильно вибирати правові норми, належним
чином їх тлумачити, суворо дотримуватися їх змісту, не виходити
за їх межі, здійснювати правильну кваліфікацію справи і приймати
рішення відповідно до приписів цих норм);
3) доцільність (найбільш доцільним є таке рішення у справі, яке
відповідає цілям, визначеним законодавцем; правозастосувач,
володіючи певною свободою у виборі рішення в межах закону,
повинен прагнути до досягнення мети правової норми шляхом
винесення справедливого, ефективного, оптимального, економічного
рішення).
Акт застосування права – це спосіб зовнішнього прояву
формально-обов'язкового правила поведінки індивідуального характеру,
яке підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні права і
обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації
(правовий акт, у якому формально закріплюється рішення державного
органу в конкретній юридичній справі).
Ознаки акта застосування права:
1) видається компетентними державними органами чи посадовими
особами і має державно-владний характер, юридичну силу (відмова
від його виконання або неналежне виконання можуть породжувати
юридичну відповідальність);
2) спрямований на реалізацію вимог правових норм, оскільки в ньому
конкретизується їх загальний характер щодо певних життєвих
ситуацій;
3) адресований конкретним особам (персоніфікований), фіксує їхні
суб'єктивні права, обов'язки і міру юридичної відповідальності,
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спрямований на індивідуальне регулювання суспільних відносин
(конкретної життєвої ситуації);
4) вичерпується його виконанням, хоча правові стани, які породжуються
ними, можуть мати триваючий характер (наприклад, рішення про
призначення пенсії);
5) на відміну від нормативно-правових актів не може мати зворотної
дії в часі.
Офіційний характер правозастосовчого акта потребує його виконання
за відповідною формою. Обов'язковими елементами правозастосовчого
акта є: назва, заголовок, дата та місце видання, назва органу або
посадової особи, яка його видала, підписи уповноважених осіб.
Структура акта застосування норм права включає такі елементи:
1) констатуюча частина (опис, характеристика встановлених у справі
юридично-значущих фактів, а також, в разі потреби, посилання на
джерела, докази, які їх підтверджують);
2) мотивувальна частина (посилання на правову норму, відповідно до
якої факти піддано певній юридичній кваліфікації, обґрунтування
саме такої їх юридичної оцінки);
3) резолютивна частина (виклад владного правила поведінки
індивідуального характеру, тобто взаємних юридичних прав і
обов'язків персоніфікованих суб'єктів).
Класифікація правозастосовчих актів:
1) за суб'єктом прийняття – акти представницьких органів державної
влади; акти глави держави, органів виконавчої влади, суду, контрольнонаглядових органів, органів місцевого самоврядування;
2) за галузевою належністю норм, що застосовуються – акти
застосування конституційно-правових, цивільно-правових, кримінальноправових, адміністративно-правових та інших норм;
3) за юридичною формою – укази, постанови, розпорядження, накази,
ухвали, протести, подання, приписи прокурорів, вироки, рішення
та ін.;
4) за характером правового впливу – регулятивні, охоронні;
5) за юридичним значенням – основні акти, які містять остаточне
рішення у юридичній справі (вирок, рішення суду, наказ про
звільнення); допоміжні, що забезпечують прийняття основних актів
(постанова про порушення кримінальної справи, ухвала суду);
6) за характером індивідуальних велінь – уповноважуючі, зобов'язуючі,
забороняючі;
7) за характером юридичних наслідків – правоконстатуючі, правовідновлюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі;
8) за формою зовнішнього виразу – акти-документи (окремі
документи; резолюції на матеріалах справи, що виконані посадовими
особами, наприклад, «до виконання», «сплатити», «до наказу»);
237

акти-дії (словесні; конклюдентні – виконуються у вигляді жестів,
рухів і свідчать про вимогу до конкретних осіб здійснити відповідні
дії).
Лекційне заняття
План
1. Поняття і форми реалізації правових норм.
2. Застосування норм права як особлива форма його реалізації.
3. Стадії застосування нормативних приписів.
4. Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів.
5. Акти правозастосування: поняття, властивості, види.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і форми реалізації правових норм.
2. Застосування норм права як особлива форма його реалізації.
3. Стадії застосування нормативних приписів.
4. Основні вимоги правильного застосування нормативних приписів.
5. Акти правозастосування: поняття, властивості, види.
Питання для самостійного опрацювання
1. Відмінність правозастосовчих актів від нормативних та
інтерпретаційних актів.
2. Прогалини в праві, засоби їх подолання і усунення.
3. Юридичні колізії та шляхи їх подолання.
Глосарій: реалізація норм права, використання норм права, виконання
норм права, дотримання норм права, застосування права, оперативновиконавча діяльність, правоохоронна діяльність, правосуддя, юридична
кваліфікація факту, акт застосування права.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що розуміють під реалізацією норм права? У чому полягає
соціальна сутність правореалізації?
1.2. Чим реалізація класичних норм права відрізняється від реалізації
спеціалізованих норм права?
1.3. Назвіть форми реалізації правових норм.
1.4. Дайте визначення і назвіть ознаки застосування норм права.
1.5. Назвіть обставини, за яких застосування права є необхідною
умовою реалізації правових норм.
1.6. Які існують форми правозастосовчої діяльності?
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1.7. Охарактеризуйте стадії правозастосування. Що називають юридичною
кваліфікацією факту?
1.8. Які існують вимоги (принципи) правильного застосування норм
права?
1.9. Якими ознаками характеризується акт застосування права?
1.10. Дайте класифікацію правозастосовчих актів.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово порівняти ознаки використання, виконання і дотримання
првових норм.
4.2. Навести приклад акта застосування права та проаналізувати його
структуру.
5. Розв’язати тести:
5.1. Здійснення нормативно-правових приписів у правомірних діяннях
суб’єктів суспільних відносин з метою задоволення відповідних
інтересів:
а) створення нормативно-правових приписів;
б) реалізація нормативно-правових приписів;
в) тлумачення нормативно-правових приписів;
г) систематизація нормативно-правових приписів.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно вказані форми
реалізації нормативно-правових приписів за їх характером:
а) правовідносини;
б) дотримання;
в) тлумачення;
г) використання.
5.3. Активна чи пасивна форма реалізації уповноважуючих нормативноправових приписів, що здійснюється суб’єктом за власним бажанням:
а) правотворення;
б) використання;
в) виконання;
г) дотримання.
5.4. Активна форма реалізації зобов’язуючих нормативно-правових
приписів, що здійснюється незалежно від власного бажання суб’єкта:
а) правотворення;
б) використання;
в) виконання;
г) дотримання.
5.5. Пасивна форма реалізації забороняючих нормативно-правових
приписів, що здійснюється незалежно від власного бажання суб’єкта:
а) правотворення;
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б) використання;
в) виконання;
г) дотримання.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно вказані передумови,
що викликають необхідність правозастосування:
а) потреба в систематизації нормативно-правових приписів;
б) відсутність достатніх підстав для здійснення суб’єктивного права;
в) потреба у створенні нормативно-правових приписів;
г) потреба у визнанні певних обставин юридично значимими.
5.7. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки
застосування нормативно-правових приписів:
а) є діяльністю компетентних суб’єктів;
б) спрямоване на створення передумов для реалізації нормативноправових приписів;
в) спрямоване на створення норми права;
г) є діяльністю будь-якого дієздатного суб’єкта.
5.8. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні стадії
застосування нормативно-правових приписів:
а) підготовка проекту нормативно-правового акта;
б) встановлення фактичних обставин справи;
в) вибір нормативно-правового припису, що підлягає застосуванню;
г) оголошення нормативно-правового акта.
5.9. У відповідях під якими номерами правильно вказані основні
правозастосовчі дії, які здійснюються на стадії встановлення
фактичних обставин справи:
а) нормативне тлумачення нормативно-правового акта;
б) збір та процесуальне закріплення юридично значимих фактів;
в) дослідження і доказування достатності та достовірності фактів;
г) оголошення нормативно-правового акта.
5.10. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
правозастосовчих актів за функціями у правовому регулюванні:
а) забороняючі;
б) регулятивні;
в) зобов’язуючі;
г) охоронні.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
***
Тема 23. Тлумачення норм права
Тлумачення норм права – це здійснювана за допомогою певних
способів і прийомів інтелектуальна діяльність, спрямована на
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осмислення норми права, з'ясування або роз'яснення її змісту з метою
правильного її застосування і реалізації.
Види (стадії) тлумачення норм права:
 тлумачення-з'ясування (усвідомлення) – внутрішня розумова діяльність
суб'єкта щодо встановлення змісту нормативно-правового акта, яка
не виходить за межі його свідомості (тлумачення змісту норми
«для себе»);
 тлумачення-роз'яснення – зовнішня, об'єктивована інтерпретація
змісту правової норми («для інших»), виражена (матеріалізована) у
тій чи іншій формі, доступній для сприйняття іншими особами.
Соціальне призначення тлумачення – забезпечити правильне,
однакове (уніфіковане) розуміння змісту юридичної норми всіма, хто
має її застосовувати або реалізовувати.
Необхідність тлумачення зумовлена особливостями предмета пізнання:
 нормативністю права (норми права виражаються за допомогою, як
правило, вкрай абстрактних понять, шлях від яких до конкретної
життєвої ситуації здійснюється завдяки тлумаченню);
 формальною визначеністю права в певному тексті (єдність тексту
статті і змісту норми права не означає їх тотожності, бо норми
права: нерідко формулюються з використанням багатозначних слів
(термінів), які можуть розумітися різними суб'єктами за різних
умов доволі неоднозначно; термін нерідко буває більш вузьким чи
більш широким, ніж правове поняття; текст статті може містити
певні словосполучення, які змінюють обсяг норми (наприклад, «як
правило», «та в інших випадках», «крім випадків»); в тексті можуть
застосовуватися терміни, які містять оціночні поняття (наприклад,
«тяжкі наслідки», «особлива жорстокість»);
 системністю правових норм, що зобов'язує суб'єкта застосування
права враховувати взаємозв'язки між нормами права (наприклад,
зв'язок між загальними, спеціальними і винятковими нормами).
Правильне тлумачення можливе за умови наявності в інтерпретатора
глибокого знання: мови, системи права в цілому, засобів та прийомів
законодавчої техніки, способів тлумачення права.
Спосіб тлумачення – це сукупність прийомів аналізу змісту норми
права (як правило, ці прийоми ґрунтуються на даних окремої галузі
знань).
Граматичний (словесний, філологічний, мовний, текстуальний)
спосіб тлумачення норм права – це сукупність прийомів, спрямованих
на з'ясування змісту правової норми на підставі лексичних,
морфологічних, синтаксичних норм мовознавства (з’ясування значення
окремих слів, термінів, змісту норми залежно від розміщення у тексті
розділових знаків, сполучників, прийменників тощо). Цей спосіб є
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первинним, оскільки тлумачення завжди починається з аналізу мовної
форми виразу норми права.
Загальномовні норми насамперед потребують: 1) розмежування
сполучників єднальних і розділових, якими користувався законодавець
у текстах статей із простими, складними і альтернативними
гіпотезами, диспозиціями та санкціями; 2) врахування доконаних і
недоконаних форм дієслів і дієприкметників.
Загальні правила граматичного тлумачення:
 словам і словосполученням слід надавати того значення, яке вони
мають в літературній мові, якщо немає підстав для іншої їх
інтерпретації;
 значення терміна, що використовується в будь-якій галузі права, не
можна вільно поширюватися на інші галузі (наприклад, поняття
«член родини» в житловому і шлюбно-сімейному законодавстві
мають різний зміст);
 неприпустимо тлумачити норми, ігноруючи окремі слова, оскільки
це може викривити смисл норми (наприклад, якщо з визначення
поняття «крадіжка» вилучити слово «таємне», то воно втратить
свій видовий зміст стосовно понять «пограбування» або «розбій»);
 не треба без належних підстав різним термінам надавати одного й
того ж значення;
 ідентичним формулюванням в рамках одного й того ж акта не
можна надавати різного значення, якщо цей акт не передбачає
іншого;
 словам і словосполученням слід надавати того значення, в якому
вони вживалися в період їх видання;
 якщо в законі не визначено тим чи іншим способом значення
юридичних термінів, то їм слід надавати того значення, в якому
вони вживаються в юридичній практиці та науці.
Логічний спосіб тлумачення правових приписів базується на
використанні законів і правил формальної логіки.
Основні прийоми логічного способу тлумачення:
 логічне перетворення – перебудова тексту з відновленням членів
речення, яких бракує, для того, щоб уникнути двозначності чи
невизначеності тексту (наприклад, текст «напад з метою
заволодіння майном громадян ... карається...» слід розуміти як
текст «особа, яка скоїла напад з метою заволодіння майном
громадян... карається...», завдяки чому в тексті тепер йдеться не
тільки про об'єктивну сторону, а й про суб'єкта злочину);
 виведення норм з норм (їх логічний розвиток, тобто індукція –
виведення окремих положень (висновків) із загальних норм),
передбачає такі правила тлумачення: кому заборонена ціль, тому
заборонена і дія, яка призводить до цієї цілі; кому заборонена дія,
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тому заборонена і ціль, до якої вона призводить, якщо не можна
досягти її іншим шляхом;
 аналогія, яка застосовується тоді, коли законодавець не дає
вичерпного переліку обставин, ознак і вживає при цьому звороти
«та інші», «в аналогічних випадках»;
 висновки з понять, зокрема з обсягової інтерпретації (висновки, що
вказують на належність предметів та явищ до певного класу
правових явищ). Наприклад, ознаки, що відбиті в понятті
«підприємство», у сукупності вказують не певний клас правових
явищ, які охоплює зміст цього поняття, що дозволяє відносити
невизначену кількість державних та недержавних підприємств до
даного класу суб'єктів права і відповідно враховувати в
правотворчій
та
правозастосовчій
практиці
особливості
юридичного режиму таких суб'єктів;
 висновки «a fortiori» (лат. – тим більше, поготів) – правила
тлумачення, згідно з якими: хто уповноважений або зобов’язаний
до більшого, той уповноважений або зобов’язаний до меншого;
кому заборонено менше, тому заборонено і більше.
Систематичний спосіб тлумачення норм права пов'язаний з
особливостями їх розміщення в різних підрозділах системи права, а
також з необхідністю врахування різних за характером логічних
зв'язків між нормами права (зокрема, зв'язків норми, що тлумачиться,
з нормами інших статей того самого акта, інших нормативно-правових
актів різних інститутів і галузей права).
Систематичний спосіб спрямований на врахування логічних
зв'язків залежності, доповнення, конкретизації, уточнення, обмеження
тощо, які існують між різними нормами, зокрема:
1) зв'язки між нормою, що тлумачиться, та нормами, що розкривають
зміст терміна, який у ній вживається (або легальне визначення, або
норма, яка перелічує коло суб'єктів, предметів, явищ, що складають
це поняття);
2) зв'язок норми, що тлумачиться, з оперативними нормами, які
можуть зупиняти дію норм, чи остаточно скасовувати чинні
нормативні приписи, чи поширювати їх дію на нове коло відносин,
суб'єктів, територій, чи пролонговувати їх дію на новий термін;
3) зв'язки відсилочних та інших статей (норма відсилочної статті, що
тлумачиться, може бути повністю зрозуміла інтерпретатору тільки
за умови «поєднання» змісту відсилочної статті зі змістом тих
статей нормативного акта, до яких вона відсилає).
Історичний спосіб тлумачення правових приписів допомагає
встановити зміст норми права виходячи з конкретно-історичних умов
її прийняття. Особливість даного способу полягає в тому, що
інтерпретатор використовує джерела, які перебувають за межами
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системи права (конкретно-історичні факти встановлюються за архівними
документами, зі стенограм обговорення проектів відповідних нормативноправових актів, матеріалів, що були під час розробки проекту
надруковані в пресі та інших засобах інформації).
Телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення нормативно-правових
актів полягає в з'ясуванні цільової спрямованості нормативноправових приписів (аналізі змісту правової норми шляхом виявлення й
розкриття її цілей, які переслідував законодавець, формулюючи цю
норму). Зміст норми права – це не тільки внутрішній логічний зміст
(поняття та взаємозв’язок між ними), а й розумна життєва підстава
регулювання суспільних відносин.
Спеціально-юридичне тлумачення – це з’ясування змісту норми
шляхом дослідження техніко-юридичних прийомів і засобів виразу
волі законодавця (спрямоване на розкриття змісту термінів і
конструкцій, специфічних для законотворчості).
Залежно від суб'єктів права тлумачення норм права може бути
офіційним або неофіційним.
Офіційне тлумачення здійснюється спеціально уповноваженим
компетентним органом чи посадовою особою на підставі службового
обов'язку. Його результати набувають офіційного значення (часто
мають обов'язковий характер, тобто суб'єкти правозастосовчої діяльності
та інші суб'єкти права повинні використовувати зміст норми права в
тому його розумінні, яке викладене в офіційному інтерпретаційному
акті). Іноді виділяють також офіціозне тлумачення – роз'яснення
змісту юридичної норми, яке є формально-обов'язковим тільки для
осіб та організацій, адміністративно підпорядкованих суб'єкту роз'яснення
(наприклад, відомче тлумачення).
Офіційне тлумачення, залежно від того, на яке коло осіб воно
розраховане, може бути:
 нормативним (загальним) – поширюється на невизначене коло осіб
і випадків, на певні види суспільних відносин, які врегульовані
нормою права; передбачає багаторазовість застосування його
результату; має абстрактний характер, тобто його не пов'язують з
конкретною ситуацією, суб'єктом чи обставинами (проте нормативне
тлумачення не слід ототожнювати з нормотворчою діяльністю, бо
воно не встановлює й не змінює норм права, а лише роз’яснює їх
зміст);
 казуальним (індивідуальним) – є обов'язковим тільки у зв'язку з
вирішенням конкретної юридичної справи, має відношення тільки
до застосування норми у конкретному випадку (казус).
Офіційне нормативне тлумачення має такі основні різновиди:
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 автентичне – роз'яснення, яке здійснюється тим органом, що видав
норму, яка підлягає тлумаченню (тобто це авторське офіційне
тлумачення);
 легальне (делеговане) – роз'яснення, яке походить від органу, який
правову норму не приймав, але спеціально уповноважений
законодавством давати її обов'язкове роз'яснення (наприклад,
Конституція України відносить офіційне тлумачення Конституції
та законів України до компетенції Конституційного Суду України).
Офіційне казуальне тлумачення (обов'язкове для конкретної
справи), як правило, здійснюється в межах компетенції і повноважень
правозастосовчих органів. Розрізняють: 1) тлумачення органу, який
застосовує в певній процедурі норми права (відображене в акті
застосування права); 2) тлумачення органу, який перевіряє законність
та обґрунтованість акта застосування права. Існує також поділ на
судове та адміністративне казуальне правотлумачення.
Неофіційне тлумачення – це тлумачення правової норми, яке
здійснюється будь-яким суб'єктом і не є формально-обов'язковим.
Його фактичне значення зумовлюється авторитетом й обізнаністю
інтерпретатора з питань правознавства та рівнем переконливості.
За суб'єктами неофіційне тлумачення поділяється на такі види:
 побутове (повсякденне, буденне), яке має місце в усіх випадках,
коли особа осмислює зміст правових норм з метою їх використання,
виконання, дотримання або просто розширення кола своїх знань;
 професійне (компетентне), яке здійснюють практичні працівники
для професійного використання його результатів як правило у
процесі застосування ними правових норм (прокурори, адвокати,
працівники юридичних служб та ін.);
 доктринальне, що подається у працях вчених-юристів (в науковопрактичних коментарях до законодавства, монографіях, наукових
статтях тощо).
Результати тлумачення за обсягом залежать від співвідношення
дійсного змісту правової норми і її буквального змісту.
Адекватне (буквальне) тлумачення – це вид тлумачення, відповідно
до якого зміст правової норми повністю збігається з її буквальним
змістом (текстуальною формою, зовнішнім виразом, словесною
оболонкою). Зокрема, буквально мають тлумачитися терміни,
закріплені в легальних дефініціях (наприклад, поняття злочину в
Кримінальному кодексі, поняття підприємництва в Господарському
кодексі).
Поширювальне й обмежувальне тлумачення пов'язане передусім з
тим, що поряд з нормою, що тлумачиться, в системі чинного
законодавства існують інші норми, які можуть поширювати чи
звужувати її зміст (тобто, необхідне застосування систематичного
245

способу тлумачення). Крім того, іноді тексти нормативних актів
містять спеціальні терміни, не завжди досконалі з точки зору
законодавчої техніки, що ускладнює тлумачення змісту, який вклав
законодавець у текст нормативно-правового акта. Суб'єкт тлумачення,
використовуючи різноманітні способи та прийоми тлумачення, лише
розкриває цей зміст (дійсний обсяг волі законодавця), не змінює (не
звужує й не поширює), а тільки встановлює і роз'яснює смисл
правового припису.
Поширювальне тлумачення – це такий вид тлумачення, відповідно
до якого дійсний зміст норми права після застосування різних
способів тлумачення є ширшим, ніж її текстуальна форма.
Таке тлумачення застосовується, зокрема, у випадку закріплення у
нормах права незавершених переліків обставин, що мають юридичне
значення. Такі переліки звичайно закінчуються словами «та інші», «і в
подібних випадках», «та в інших випадках, передбачених законодавством».
Наприклад: Кримінальний кодекс України перелічує обставини, що
пом'якшують відповідальність особи, але цей перелік обставин не є
вичерпним.
Обмежувальне тлумачення – це такий вид тлумачення, відповідно
до якого дійсний зміст правової норми є вужчим, ніж її текстуальна
форма.
Підставою обмежувального тлумачення є дія спеціальної або
виняткової норми одночасно з більш загальною нормою. Так, згідно
норм сімейного права, повнолітні діти зобов’язані утримувати своїх
непрацездатних батьків, які потребують допомоги і піклування
(зрозуміло, що цей обов’язок не може бути покладений на
повнолітніх, але непрацездатних дітей).
Обмежувальне тлумачення може здійснюватися на підставі норм
загальної частини будь-якої галузі законодавства завдяки тому, що ці
норми є загальними, тобто вони стосуються всіх інших норм
особливої частини, входять до їх змісту і звужують буквальний зміст
їх текстового виразу. Наприклад, статті Особливої частини
Кримінального кодексу містять норми, якими встановлюються підстави
кримінальної відповідальності за конкретні види злочинів. Але аналіз
відповідних норм Загальної частини Кримінального кодексу приводить
до висновку, що суб'єктом конкретного злочину може бути виключно
фізична винна особа, яка досягла віку кримінальної відповідальності і
є осудною, а не будь-яка особа.
В певних випадках поширювальне або обмежувальне тлумачення є
неприпустимим (поширювальне тлумачення вичерпних переліків, що
містяться в тексті нормативно-правового акта; обмежувальне тлумачення
незавершених переліків; поширювальне тлумачення положень, які є
винятком із загального правила).
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Інтерпретаційно-правовий акт (акт офіційного тлумачення правової
норми) – це рішення компетентного органу, яке містить формальнообов'язкове роз'яснення змісту правової норми (формально-обов'язкове
волевиявлення компетентного органу щодо розуміння змісту певної
правової норми).
Залежно від обсягу й характеру правотворчих повноважень органу
розрізняють акти: 1) автентичні (видані «автором» норми); 2) легальні
(видані суб'єктом, який має спеціальне повноваження офіційно
тлумачити норми, що видані іншими органами).
За сферою дії (юридичною значимістю) розрізняють: 1) акти
нормативного тлумачення; 2) акти казуального тлумачення, які
містять і юридичне рішення, і роз'яснення мотивів, що були покладені
в основу рішення, прийнятого правозастосовчим суб'єктом у
конкретній справі (наприклад, рішення суду в мотивувальній частині
містить роз'яснення змісту норми). Акти казуального тлумачення
набувають обов'язкової значущості для конкретної справи, але мають
певний вплив і на правозастосувачів під час розгляду та прийняття
рішень з аналогічних юридичних справ (цим пояснюється необхідність
оприлюднення в офіційних виданнях рішень з конкретних судових
справ як зразків розуміння законів).
Інтерпретаційні акти класифікують і за іншими ознаками:
 за формою прояву (усні та письмові);
 за галузевою належністю норми, яка тлумачиться (акти тлумачення
норм конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального
права та ін.);
 за структурним елементом норми, яка тлумачиться (акти тлумачення
гіпотези, акти тлумачення диспозиції, акти тлумачення санкції);
 за суб'єктами тлумачення (акти різних державних органів та
посадових осіб);
 за формою (назвою) документа (постанови, рішення, ухвали,
роз'яснення, висновки тощо).
Юридичні властивості інтерпретаційно-правових актів:
 формальна обов'язковість (загальна або індивідуальна) для адресатів
застосування і реалізації інтерпретованої норми;
 закріплення в таких актах правил розуміння норми (а не правил
фізичної поведінки);
 можливість їх прийняття лише правотворчими або спеціально
уповноваженими суб'єктами;
 наявність (поряд з властивими нормативно-правовим актам)
спеціальних письмових форм їх виразу – роз'яснень, інструктивних
листів та ін.;
 не тільки пряма, а й зворотна дія в часі.
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Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття і сутність тлумачення норм права.
2. Способи тлумачення норм права.
3. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.
4. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.
5. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види та властивості.
Питання для самостійного опрацювання
1. Необхідність тлумачення норм права.
2. Відмінність інтерпретаційно-правових актів від індивідуальноправових і нормативно-правових актів.
3. Роль і значення Конституційного суду України в тлумаченні
Конституції України та законів України.
Глосарій: тлумачення норм права, тлумачення-з'ясування (усвідомлення)
норм права, тлумачення-роз'яснення норм права, спосіб тлумачення
норм права, граматичний (словесний, філологічний, мовний, текстуальний)
спосіб тлумачення норм права, логічний спосіб тлумачення норм
права, систематичний спосіб тлумачення норм права, історичний
спосіб тлумачення норм права, телеологічний (цільовий) спосіб
тлумачення норм права, спеціально-юридичне тлумачення норм
права, офіційне тлумачення норм права, нормативне (загальне)
тлумачення норм права, казуальне (індивідуальне) тлумачення норм
права, автентичне тлумачення норм права, легальне (делеговане)
тлумачення норм права, неофіційне тлумачення норм права, адекватне
(буквальне) тлумачення норм права, поширювальне тлумачення норм
права, обмежувальне тлумачення норм права, інтерпретаційно-правовий
акт (акт офіційного тлумачення правової норми).
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Як юридична наука визначає поняття «тлумачення норм права»?
1.2. Чим тлумачення-з'ясування відрізняється від тлумачення-роз'яснення?
1.3. Чим зумовлена необхідність правотлумачення?
1.4. Охарактеризуйте граматичний (словесний, філологічний, мовний)
спосіб тлумачення норм права
1.5. Дайте характеристику логічного способу тлумачення правових
приписів.
1.6. Чим характеризується систематичний спосіб тлумачення норм
права?
1.7. У чому полягає історичне, телеологічне та спеціально-юридичне
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тлумачення норм права?
1.8. Охарактеризуйте офіційне та неофіційне тлумачення норм права.
1.9. У чому полягає різниця між адекватним (буквальним), поширювальним
та обмежувальним правотлумаченням?
1.10. Охарактеризуйте інтерпретаційно-правові акти.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Навести приклади поширювального та обмежувального тлумачення
правових норм.
4.2. Навести приклади офіційного автентичного та офіційного легального
роз’яснення правових норм.
5. Розв’язати тести:
5.1. Пізнавальна діяльність щодо встановлення змісту норм права, які
об’єктивовані через нормативно-правові приписи відповідних джерел
права, з метою правильного їх застосування та реалізації:
а) інкорпорація нормативно-правових приписів;
б) створення нормативно-правових приписів;
в) тлумачення нормативно-правових приписів;
г) облік нормативно-правових приписів.
5.2. Діяльність щодо встановлення змісту норми права, яка не
виходить за межі свідомості інтерпретатора:
а) тлумачення-роз’яснення;
б) систематичне тлумачення;
в) цільове тлумачення;
г) тлумачення-з’ясування.
5.3. Сукупність мовних засобів і прийомів, що використовуються для
граматичного аналізу нормативно-правового припису з метою
встановлення змісту об’єктивованої у ньому норми права:
а) спосіб історичного тлумачення;
б) спосіб логічного тлумачення;
в) спосіб систематичного тлумачення;
г) спосіб філологічного тлумачення.
5.4. Вкажіть вид тлумачення-роз’яснення нормативно-правових приписів,
що поширюється лише на конкретний випадок, з приводу якого
здійснюється інтерпретація:
а) нормативне;
б) логічне;
в) історичне;
г) казуальне.
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5.5. Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для аналізу
конкретно-історичних умов прийняття джерела права з метою
встановлення змісту відповідних норм права, що в них об’єктивовані:
а) спосіб історичного тлумачення;
б) спосіб логічного тлумачення;
в) спосіб систематичного тлумачення;
г) спосіб філологічного тлумачення.
5.6. Сукупність прийомів та засобів, які використовуються для
виявлення цілей джерела права з метою встановлення змісту норм
права, що в них об’єктивовані:
а) спосіб телеологічного тлумачення;
б) спосіб логічного тлумачення;
в) спосіб систематичного тлумачення;
г) спосіб філологічного тлумачення.
5.7. Сукупність прийомів та засобів юридичної техніки, які
використовуються для аналізу юридичних термінів, понять, конструкцій,
що містяться у відповідних джерелах права, з метою встановлення
змісту об’єктивованих у них норм права:
а) спеціально-юридичний спосіб тлумачення;
б) спосіб логічного тлумачення;
в) спосіб систематичного тлумачення;
г) спосіб філологічного тлумачення.
5.8. Вкажіть як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативноправових приписів, що здійснюється самим суб’єктом правотворення:
а) логічне;
б) аутентичне;
в) філологічне;
г) систематичне.
5.9. Вкажіть, як називається вид тлумачення-роз’яснення нормативноправових приписів, що здійснюється спеціально на це уповноваженим
суб’єктом:
а) цільове;
б) логічне;
в) делеговане;
г) аутентичне.
5.10. У відповідях під якими номерами правильно вказані види
тлумачення норм права за обсягом:
а) цільове;
б) буквальне;
в) обмежувальне;
г) казуальне.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
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***
Тема 24. Законність і правопорядок
Законність – це режим (стан) відповідності суспільних відносин
законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який
утворюється в результаті їх неухильного здійснення всіма суб'єктами
права. Суть законності полягає в реальності права.
Аспекти законності як складного і багатогранного суспільного
явища:
1) законність як необхідність (вимога, обов'язок) виконувати норми
права (тобто, як прояв загальної обов'язковості права);
2) законність як додержання і виконання норм права (законів)
органами держави, посадовими особами, громадянами та їх
об’єднаннями (тобто, як прояв реального впливу права на
поведінку людей, правомірна поведінка);
3) законність як правозаконність, тобто єдність зовнішнього (суворе
виконання законів) і внутрішнього (видання суто правових законів,
тобто процес законотворчості);
4) законність як принцип права – загальна і категорична вимога
правомірної поведінки суб'єктів суспільних відносин у сфері як
правотворчості, так і правореалізації;
5) законність як метод державного управління суспільними
процесами, що передбачає організацію суспільних відносин
шляхом видання правових законів і забезпечення їх реалізації
шляхом прийняття індивідуально-правових актів (органи держави і
посадові особи діють виключно правовими засобами, не виходять
за межі своєї компетенції, додержуються правових процедур); цей
метод є антиподом як юридичного, так і позаюридичного свавілля;
6) законність як режим правомірної діяльності, який знаходить свій
вияв у прийнятті органами держави правових законів і підзаконних
нормативно-правових актів, а також у їх неухильному додержанні,
точному і однаковому виконанні і правильному застосуванні всіма
органами держави, посадовими особами, громадянами та їх
об’єднаннями (це найповніше розуміння законності).
Принципи законності:
 верховенство права (правовий характер законів);
 забезпечення верховенства закону в діяльності органів і посадових
осіб, громадян та їх об'єднань;
 загальність законності (обов'язковість законів та інших нормативноправових актів для всіх учасників суспільних відносин без винятку,
забезпечення рівності всіх перед законом);
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 єдність законності (однаковість нормативно-правового регулювання
на всій території країни; однаковість застосування юридичних
норм щодо всіх однойменних суб'єктів права);
 доцільність законності (відповідність закону цілям забезпечення
прав людини, прогресивного розвитку суспільства; необхідність
вибору в межах закону найбільш ефективного (оптимального)
засобу досягнення мети закону);
 реальність законності (забезпеченість законності дієвими гарантіями,
зокрема незалежність правосуддя, невідворотність покарання за
здійснення правопорушень.
Напрямки впливу демократії на законність:
 демократія передбачає видання демократичних за змістом законів,
що сприяє їх точному і неухильному виконанню і додержанню
всіма суб'єктами суспільних відносин;
 демократія передбачає встановлення підконтрольності держави
народу, що зумовлює виникнення її правового обов’язку діяти
тільки в межах права;
 внутрішньо притаманний демократії принцип рівності громадян
перед законом, рівності їх прав, свобод і обов'язків, їх правової
охорони та захисту створює умови для виникнення дійсно правової
законності.
Значення законності для становлення та розвитку демократії:
 законність є умовою ствердження демократії (демократія може
здійснюватися й розширюватися виключно в рамках законності);
 законність є засобом охорони широких демократичних прав і
свобод громадян, соціальних утворень, що сприяє подальшому
розвитку політичної активності членів суспільства;
 законність повинна гарантувати додержання демократичної процедури
прийняття законів як умови найбільш повного й адекватного
вираження в них волі населення, його окремих груп;
 законність служить охороні інститутів демократії від проявів
свавілля з боку посадових осіб, державних органів і таким чином
забезпечує розвиток демократизму у всіх сферах державного і
суспільного життя.
Функції законності – це основні напрямки впливу законності на
суспільні відносини, що виражають її сутність та соціальне
призначення.
Основні функції законності:
1. Регулятивна функція (орієнтація всіх учасників суспільних
відносин на здійснення правомірної поведінки в окремих сферах
суспільного і державного життя). На відміну від регулятивної функції
права, що полягає у визначенні напрямків його впливу на поведінку
суб'єктів суспільних відносин, регулятивна функція законності полягає
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у визначенні конкретного обсягу та змісту їх дій у сфері як утворення,
так і реалізації права.
2. Функція забезпечення верховенства закону, на здійснення якої
спрямовані всі правові форми діяльності держави (правотворчість,
правозастосування, правоохорона, проведення контрольно-наглядової
діяльності та інші). У процесі здійснення законотворчості повинен
бути забезпечений правовий характер законів і відповідність їм усієї
системи підзаконних правових актів. У процесі правозастосування ця
функція має здійснюватися шляхом видання правомірних індивідуальноправових актів.
3. Функція правової соціалізації людини (формування у громадян
високого рівня правової культури, поваги до закону, законослухняності,
що спирається не на страх перед покаранням за невиконання закону, а
на усвідомлення його справедливості).
4. Функція гуманізації суспільних відносин, що спрямована на
виникнення в людей почуття поваги один до одного, формування у
громадян почуття непримиренності до свавілля, беззаконня, насильства.
5. Функція законності як критерію оцінки політично значущих дій
(дій суб'єктів політичної діяльності), що має велике значення для
легалізації політичної влади в особі її державних органів,
гарантування демократичних за змістом та формою способів
узаконення державної влади, правових процедур переходу влади із
одних рук в інші, забезпечення особистої безпеки громадян.
Правовий порядок – це стан упорядкованості (врегульованості,
організованості) суспільних відносин, який утворюється, існує і
функціонує внаслідок фактичної реалізації правових норм відповідно
до принципу законності (тобто, це режим упорядкованості суспільних
відносин, який складається за умов законності).
Ознаки правопорядку:
1) його основою є право, а умовою виникнення та функціонування –
режим законності;
2) є правовим станом упорядкованості (організованості, врегульованості)
суспільних відносин (тобто виступає антиподом анархії,
неорганізованості, невизначеності та нестабільності відносин між
людьми);
3) є правовою моделлю, оскільки виступає наслідком дії норм права,
які містять ідеал упорядкованості взаємовідносин суб'єктів права в
тій чи іншій сфері правового регулювання;
4) є фактичним (реально існуючим та функціонуючим) правовим
станом, наслідком фактичної реалізації норм права (втілення їх у
життя), результатом правового регулювання, наслідком реалізації
вимог законності;
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5) має вольовий характер, бо без вольових правомірних дій суб'єктів
суспільних відносин правопорядок не може ні виникнути, ні
функціонувати;
6) є суспільно- і державно-правовим явищем, бо правопорядок
охоплює і закріплює як відносини між людьми та їх об’єднаннями
(сфера суспільного життя), так і відносини організації та
функціонування державної влади (сфера політичного життя).
Держава, з одного боку, є елементом правопорядку, оскільки вона
конституюється правом і функціонує в його рамках; з другого –
держава є умовою правопорядку, оскільки це владна політична
організація, яка здатна охороняти правопорядок.
Правопорядку притаманні:
 зміст, що виражається в його спрямованості на встановлення і
підтримання правомірної поведінки суб’єктів;
 форма (притаманна йому структура, організація і оформлення
змісту).
Структура правопорядку:
1) суб'єкти правопорядку – учасники суспільних відносин, визнані
державою суб'єктами права;
2) акти реалізації вимог законності, тобто правомірна поведінка його
учасників (додержання і виконання вимог законності з боку
держави, її органів, посадових осіб; здійснення суб'єктивних прав і
виконання обов'язків громадянами, їх об’єднаннями);
3) правові відносини, які виникають внаслідок здійснення правомірних
дій (вони і є визначальною формою упорядкованості та
організованості суспільних відносин). Правові відносини, які
виникають внаслідок правопорушення, перебувають поза межами
правопорядку.
Види правопорядку:
1) за територіальною сферою поширення (масштабністю) – правопорядок
у межах держави в цілому та в межах внутрішньодержавних
утворень (суб'єктів федерації, автономних державних утворень),
адміністративно-територіальних одиниць (сіл, міст, районів,
областей);
2) залежно від впливу права, його структурних частин на процес
формування правопорядку – загальний (як наслідок реалізації всієї
системи права), галузевий (конституційний, фінансовий та ін.),
спеціальний (інституційний);
3) залежно від ступеня складності – ускладнений (має місце при
детальній регламентації порядку дій суб’єктів, наприклад в окремій
галузі права) або спрощений (має місце в разі спрощення порядку
розгляду окремих юридичних питань);
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4) за ступенем правової оформленості – порядок, який виникає на
підставі реалізації приписів, безпосередньо виданих органами
державної влади, і порядок, який виникає на підставі реалізації
правових звичаїв та ін.
Спільні риси права, законності і правопорядку:
 єдність цілей (зокрема, забезпечувати права і свободи громадян,
вносити упорядкованість і організованість у суспільні відносини);
 спрямованість їх як найважливіших елементів правових систем на
реалізацію принципів справедливості, гуманізму, демократизму,
сприяння соціальному прогресу;
 здатність бути правовою основою і водночас засобом функціонування
державної влади і демократії, забезпечувати посилення державності;
 бути гарантом розбудови правової держави, формування громадянського
суспільства тощо.
Відмінності між правом, законністю і правопорядком:
1. Залежно від притаманних їм сутнісних ознак і характеру прояву
в регулюванні суспільних відносин: право як об'єктивне явище являє
собою систему норм і принципів, у яких зафіксовані різні ступені
свободи і рівності суб'єктів суспільних відносин; законність – це певна
якість поведінки суб'єктів суспільних відносин; правопорядок –
фактичний стан суспільного і державного життя суспільства, що
відповідає вимогам законності (взаємозв'язок між нормою права,
правомірною поведінкою, станом правової упорядкованості суспільних
відносин, що випливає з них).
2. Залежно від джерел виникнення: для права джерелом є суспільні
відносини, що його породжують; для законності – правомірна
поведінка суб'єктів суспільних відносин; для правопорядку – як право,
так і законність.
3. Вони уособлюють різні етапи забезпечення в правовій формі
потреб суспільного розвитку, інтересів і волі соціальних груп,
суспільства, держави: право, закріплюючи суспільні відносини, надає
їм правової форми; законність втілюється у видання законодавцем
таких норм, які відповідали б потребам суспільного розвитку,
загальнолюдським правовим принципам, а також забезпечує
реалізацію цих норм і формування на цій основі правопорядку.
4. За обсягом свого суб'єктного складу: суб’єктами права є кожна
людина (як дієздатна, так і недієздатна); правопорядок має такий же
суб'єктний склад; суб’єктами законності є тільки дієздатні особи,
організації, правомірними діями яких твориться правопорядок.
5. Вони являють собою різні рівні правової матерії: право – це
початок її існування (сфера дії норм і принципів); законність – це рух
(реалізація норм права); правопорядок – кінцевий результат
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(реалізоване право, втілення його приписів у життя на підставі вимог
законності).
6. За функціональним навантаженням: головна функція права
полягає у створенні основи правопорядку; головна функція законності
– в його встановленні та підтримці, а головна функція правопорядку –
бути показником ступеня досягнення поставлених цілей.
Громадський порядок – стан упорядкованості (організованості,
врегульованості) суспільних відносин, який виникає внаслідок
реалізації всього комплексу соціальних норм, що об'єктивно склалися
на певному етапі розвитку суспільства.
Громадський порядок є формою зміцнення та охорони основ
суспільного і політичного ладу, буття окремої людини, сім'ї,
суспільства в цілому, державності. Він складається внаслідок
реалізації різних видів соціальних норм і принципів, які регулюють
різноманітні сфери суспільного життя (звичаї, норми моралі, релігійні
норми, корпоративні норми, норми права тощо). Особливістю цих
норм та принципів є неспівпадання їх між собою як за змістом, так і за
способами впливу на поведінку людей. Отже, правопорядок є
елементом системи громадського порядку.
Спільні риси громадського порядку і правопорядку:
 вони є суспільними явищами;
 виникають фактично як результат реалізації соціальних норм;
 мають вольовий та нормативний характер.
Відмінність громадського порядку і правопорядку:
1) за обсягом нормативної основи регулювання суспільних відносин:
громадський порядок складається внаслідок реалізації всієї
сукупності соціальних норм – звичаїв, традицій, моралі, права
тощо, а правопорядок виникає і функціонує тільки на підставі
реалізації правових норм;
2) за часом свого виникнення: громадський порядок складається ще в
період первісно-общинного ладу, правопорядок виникає тільки в
державно-організованому суспільстві поряд з правом і законністю;
3) залежно від способів забезпечення: виникнення та існування
громадського порядку забезпечується переважно суспільним
впливом, а правопорядку – ще й силою державного примусу.
Взаємозв'язок громадського порядку і правопорядку:
 як складова частина громадського порядку правопорядок обумовлює
його загальний стан (цей вплив залежить від якості правової
регламентації суспільних відносин і ступеня реалізації правових
норм);
 загальний стан громадського порядку впливає на процес виконання
правових норм, функціонування правопорядку.
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Слід враховувати, що в адміністративному і кримінальному
законодавстві поняття «громадський порядок» використовується у
вузькому розумінні – як система відносин, що складаються у
громадських місцях на основі всієї системи соціальних норм з метою
охорони прав громадян, суспільної моралі, забезпечення суспільного
спокою. За порушення громадського порядку в цьому значенні
встановлюється юридична відповідальність.
Гарантії законності і правопорядку – це сукупність об'єктивних і
суб'єктивних умов та спеціальних засобів (заходів), спрямованих на
забезпечення та охорону (захист) режиму законності і правопорядку.
Гарантії законності і правопорядку поділяють на загальні та
спеціальні (юридичні).
Загальні гарантії:
1) економічні (рівність усіх форм власності й економічних
можливостей суб'єктів суспільних відносин; достатньо високий
рівень загальнонаціонального доходу і, відповідно. матеріального
добробуту кожної людини);
2) політичні (наявність сильної державної влади, відповідальної
перед народом і заснованої на демократичних принципах
формування та функціонування; розвинута система народовладдя,
його реалізація через демократичні форми й інститути, політична
багатоманітність, парламентаризм, поділ влади, визнання пріоритету
прав і свобод людини);
3) соціальні (відсутність гострих соціальних суперечностей між
різними групами населення, соціальна стабільність, впевненість
громадян у непорушності своїх свобод і соціальних прав,
відсутність безробіття або низький його рівень);
4) ідеологічні (достатньо високий рівень загальної і правової
культури членів суспільства і передусім посадових осіб, які
приймають нормативні та індивідуальні правові рішення;
існування свободи думки, преси, що дозволяє вести публічну
боротьбу з правопорушеннями).
Юридичні гарантії являють собою сукупність умов, засобів,
організаційно-правових заходів, що безпосередньо спрямовані на
забезпечення режиму законності та правопорядку і є юридичними
формами загальних гарантій. Видами юридичних гарантій є правові
умови, правові засоби, організаційно-правові заходи.
Правові умови – це стан чинного права і законодавства (т. зв.
нормативна основа законності), який характеризується тим, що право і
законодавство повинні: відповідати закономірностям суспільного
розвитку, відображати його тенденції, оптимально втілювати в собі
правові засоби, методи, типи правового регулювання стосовно тієї чи
іншої сфери суспільних відносин, не містити прогалин і суперечностей,
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бути доведеними до загального відома, забезпечуватися необхідними
механізмами реалізації та охорони тощо. Юридичною гарантією є і
стан правової науки – повноти і розвитку в ній прогресивних,
гуманістичних положень, науково-теоретичних конструкцій.
Правові засоби в своїй основі мають закріплений у законі обов'язок
держави, її органів, посадових осіб, громадян, різних громадських
об'єднань суворо додержуватись і виконувати закони.
Серед правових засобів особливо значущими є:
 конституційно-правові засоби – принципи, норми, процедури, які
покликані забезпечити верховенство права і Конституції (Конституція
встановлює систему органів нагляду і контролю за станом
законності у сфері законотворчості та сфері правореалізації);
 процедурні норми (законодавчо закріплені права і свободи можуть
бути успішно реалізовані лише за наявності надійного процесуального
механізму реалізації цих прав, їх забезпечення та захисту);
 право на судовий захист (відповідно Конституції «кожному
гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб»; кожному надається
право після використання всіх національних засобів правового
захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних
міжнародних судових установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна).
До організаційно-правових заходів як виду юридичних гарантій
законності належить діяльність суб'єктів правотворчості, спрямована
на вдосконалення законодавства з метою створення правових за
змістом законів та підзаконних нормативно-правових актів; видання
індивідуально-правових актів, що спрямовані на забезпечення
законності в реальних конкретних життєвих ситуаціях, ліквідацію
допущених правопорушень.
Зокрема, серед організаційно-правових заходів слід назвати:
 здійснення правосуддя, що відіграє провідну роль серед
юридичних гарантій законності (судовими органами здійснюються
як заходи захисту за ініціативою суб'єктів, чиї права порушені, так і
заходи судового контролю);
 заходи юридичної відповідальності, які застосовуються до
правопорушників з метою попередження правопорушень;
 заходи з відновлення порушених прав громадян і організацій
(здійснюються переважно за ініціативою самих суб'єктів):
1) примусове виконання юридичних обов'язків (стягнення за
рішенням суду аліментів, податків та ін.); 2) усунення перешкод у
здійсненні права (скасування незаконного рішення, яке перешкоджає
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1)

2)
3)
4)

здійсненню права); 3) відновлення попереднього стану, що існував
до порушення права (наприклад, припис виконати певну дію для
усунення перешкод у користуванні суб'єктивними правами);
контрольно-наглядові заходи (прокурорський нагляд, нагляд
органів державної інспекції, відомчий контроль тощо);
заходи, спрямовані на профілактику правопорушень.
Інші види юридичних гарантій законності:
за найближчими цілями – попереджувальні або превентивні
(спрямовані на запобігання правопорушенням); відновлюючі
(спрямовані на усунення чи відшкодування негативних наслідків
правопорушень); каральні або штрафні (спрямовані на реалізацію
юридичної відповідальності правопорушників);
за суб'єктами застосування гарантій – парламентські, президентські,
судові, прокурорські, муніципальні, адміністративні (управлінські),
контрольні;
за характером юридичної діяльності – правотворчі, правороз'яснювальні, правозастосовчі, правореалізаційні;
за онтологічним статусом у правовій системі – нормативнодокументальні (норми права, а також інтерпретаційні юридичні
акти загального характеру); індивідуально-документальні (правозастосовчі акти, спеціально спрямовані на забезпечення та охорону
законності, а також роз'яснюючі юридичні акти індивідуального
характеру); діяльнісні (діяльність певних суб'єктів щодо застосування
юридичних норм, а також реалізації нормативних та правозастосовчих актів, що гарантують законність).

Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття і функції законності.
2. Законність і демократія.
3. Законність і правовий режим. Правозаконність.
4. Поняття і соціальна цінність правопорядку.
5. Співвідношення режиму законності, правового режиму і правопорядку.
6. Гарантії законності і правопорядку.
Глосарій: законність, загальність законності, єдність законності,
доцільність законності, реальність законності, функції законності,
правовий порядок, громадський порядок, гарантії законності і
правопорядку, юридичні гарантії законності і правопорядку.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що в юридичній науці розуміють під законністю?
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1.2. Охарактеризуйте принципи законності.
1.3. Яким чином демократія може впливати на законність? Яке
значення має законність для становлення і розвитку демократії?
1.4. Охарактеризуйте функції законності.
1.5. Дайте визначення поняття «правовий порядок» і назвіть ознаки
правопорядку.
1.6. Яку структуру має правопорядок?
1.7. Які існують види правопорядку?
1.8. Назвіть спільні риси права, законності та правопорядку.
1.9. Поясніть відмінності між правом, законністю і правопорядком.
1.10. Чи можна ототожнювати правовий порядок з громадським
порядком?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для самостійного опрацювання.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Гарантії законності і
правопорядку».
4.2. Назвати основні чинники, які послаблюють режим законності в
Україні.
5. Розв’язати тести:
5.1. Режим (стан) відповідності суспільних відносин законам і
підзаконним нормативно-правовим актам держави, який утворюється
в результаті їх неухильного здійснення всіма суб'єктами права:
а) правопорядок;
б) законослухняність;
в) законність;
г) дисциплінованість.
5.2. Вкажіть відповіді, в яких правильно названо аспекти законності:
а) необхідність виконувати норми права;
б) додержання і виконання норм права (законів) органами держави,
посадовими особами, громадянами та їх об’єднаннями;
в) загальна і категорична вимога правомірної поведінки суб'єктів
суспільних відносин у сфері як правотворчості, так і
правореалізації;
г) всі відповіді є правильними.
5.3. У відповідях під якими номерами правильно названі принципи
законності:
а) верховенства права;
б) політичності;
в) невідворотності;
г) довільності.
5.4. У відповідях під якими номерами правильно названі напрями
впливу демократії на законність:
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а) видання демократичних за змістом законів, що сприяє їх точному і
неухильному виконанню і додержанню всіма суб'єктами
суспільних відносин;
б) встановлення підконтрольності держави народу, що зумовлює
виникнення її правового обов’язку діяти тільки в межах права;
в) утвердження принципу рівності громадян перед законом, рівності
їх прав, свобод і обов'язків, їх правової охорони та захисту;
г) всі відповіді є правильними.
5.5. У відповідях під якими номерами правильно названі функції
законності:
а) задоволення інтересів панівної верстви населення;
б) забезпечення верховенства закону;
в) евристична;
г) екологічна.
5.6. У відповідях під якими номерами правильно названі юридичні
гарантії законності за характером юридичної діяльності:
а) муніципальні;
б) правозастосовчі;
в) превентивні;
г) правороз'яснювальні.
5.7. Стан упорядкованості (врегульованості, організованості) суспільних
відносин, який утворюється, існує і функціонує внаслідок фактичної
реалізації правових норм відповідно до принципу законності:
а) правопорядок;
б) законослухняність;
в) законність;
г) дисциплінованість.
5.8. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки
правопорядку:
а) є антиподом анархії;
б) є фактичним правовим станом;
в) має вольовий характер;
г) всі відповіді є правильними.
5.9. У відповідях під якими номерами правильно названі види
правопорядку залежно від впливу права (його структурних частин) на
процес формування правопорядку:
а) загальний;
б) частковий;
в) галузевий;
г) партикулярний.
5.10. У відповідях під якими номерами правильно названі спільні риси
громадського порядку і правопорядку:
а) є суспільними явищами;
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б) виникають як результат реалізації соціальних норм;
в) мають вольовий та нормативний характер;
г) всі відповіді є правильними.
Джерела і література: 9-15, 32, 66, 72.
***
Тема 25. Правова свідомість і правова культура
Термін «правосвідомість» має дві складові – «право» і «свідомість».
Свідомість – це одне з основних понять філософії, психології і
соціології, яке означає вищий рівень психічної активності людини як
соціальної істоти.
Поняття свідомості є багатоплановим і охоплює як індивідуальну
(особисту), так і суспільну свідомість. Суспільна свідомість як
відображення соціального буття людей втілюється в різних формах –
праві, політиці, науці, філософії, моралі, релігії, мистецтві тощо. Цим
формам властива відносна самостійність, але водночас вони тісно між
собою повязані.
На відміну від інших форм суспільної свідомості, правосвідомість
має свій особливий предмет відображення і об'єкт впливу – правову
дійсність. Правосвідомість не тільки відображає у правових
категоріях, концепціях, теоріях, поглядах, почуттях людей правову
дійсність, але й спрямовує суб'єктів права на певні зміни в правовому
середовищі, прогнозує і моделює їх. Тобто вона впливає на
функціонування й розвиток правової системи, є активним елементом
системи правового регулювання суспільних відносин. Право не може
здійснювати свій регулятивний вплив інакше як через свідомість
людей.
Не є випадковістю, що правосвідомість вивчається саме в теорії
держави і права. Ця наука традиційно досліджує поняття, сутність,
структуру і види правосвідомості, її функції, співвідношення з правом
та роль у механізмі правового регулювання суспільних відносин, в
забезпеченні законності, а також правове виховання населення і
юристів-професіоналів.
З огляду на плюралістичність нинішньої ситуації у світоглядному
вимірі пізнання правової реальності уніфікованої, загальновизнаної
дефініції правосвідомості сучасна юридична наука побудувати
неспроможна в принципі. Існує широкий спектр класичних,
некласичних і постнекласичних підходів до розуміння сутності
правосвідомості.
П.М. Рабінович визначає правосвідомість як систему понять,
поглядів, уявлень та почуттів з приводу чинного або бажаного юридичного права, а також діяльності, пов'язаної з цим правом.
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За визначенням В.О. Котюка правосвідомість особи – це така
форма відображення правових явищ, яка включає в себе психічні,
інтелектуальні, емоційні і вольові процеси і стани: знання діючого
права і законодавства, правові вміння і навики, правове мислення,
правові емоції і почуття, правові орієнтації, позиції, мотиви, правові
переконання і установки, які синтезуються в прийнятих рішеннях і які
спрямовані на пізнання, спілкування і взаємодію в процесі правової
діяльності і поведінки в сфері правовідносин.
М.М. Цимбалюк, який працює в річищі інтерсуб’єктивістської
наукової парадигми, будуючи власну узагальнюючу дефініцію з
урахуванням правил логічної коректності дефініцій, визначає
правосвідомість як «осмислене ставлення до нормативізації та
державно-інституційного регулювання людського буття в суспільному
та природному світі». «Омислене ставлення» в аспекті гносеологічної
рівневості дослідник поділяє на раціонально-теоретичне й емоційнопсихологічне.
Відмова від вульгарних версій нормативістського праворозуміння
сьогодні дозволяє по-новому трактувати правосвідомість як невід’ємну
складову правової реальності, форму її самоосмислення. Правосвідомість сприймається вже не як «пасивне відображення»
юридичного права, а необхідна складова правового буття, яка
конституює право як соціокультурний феномен.
У доктринальній площині виокремлюють такі риси правосвідомості:
1) правосвідомість є одним з різновидів суспільної свідомості
(іншими формами суспільної свідомості є філософська, релігійна,
моральна, політична, естетична);
2) носіями правосвідомості є різні суб'єкти права (особи, організації,
державні органи, соціальні групи, суспільство в цілому);
3) об'єктом пізнання (відображення) правосвідомості є правова
дійсність: насамперед чинне право в усій багатоманітності його
виявів, а також право минулого (правові пам'ятки тощо) і
прогнозоване (модельоване, бажане) право майбутнього;
4) правосвідомість є одним з найважливіших чинників розвитку
праворозуміння;
5) правосвідомість виступає як своєрідний механізм саморегуляції
поведінки людей (вона орієнтує суб'єктів права в різних правових
ситуаціях).
Хоча правосвідомість і сьогодні розглядається в літературі насамперед
як відображення права, дослідники визнають, що вона сама здійснює
потужний зворотний вплив на право, правове регулювання, правову
дійсність в цілому. Головні напрямки впливу правосвідомості на правову
дійсність називають функціями правосвідомості.
Функції правосвідомості:
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1) пізнавальна (гносеологічна) функція (передбачає накопичення
знань про право, осмислення правової дійсності, формування
правових ідей, теорій, концепцій);
2) регулятивна функція (передбачає вплив права на суспільні
відносини через правосвідомість суб'єктів і реалізується через
систему мотивів, ціннісних орієнтацій, правових установок, які
виступають специфічним регулятором поведінки людей);
3) оцінна функція (передбачає оцінку правової поведінки людей й
оцінку права в цілому).
Інші автори, поряд з когнітивною (пізнавальною) та регулятивною,
називають правоутворюючу функцію: правосвідомість є джерелом
права, правові нормативні акти виступають як форма зовнішнього
виразу правосвідомості суспільства і законотворчих органів держави;
правові принципи, що є продуктом правосвідомості, визначають
основні якості норм права, форм і засобів правового регулювання.
Іноді в юридичній літературі виокремлюють також інформативну,
прогностичну й інші функції.
У структурі правосвідомості виділяють такі елементи:
1. За змістом правових поглядів:
1.1. Знання права (інформаційний або когнітивний елемент, що має
своїми проявами обізнаність у законодавстві, поінформованість щодо
змісту юридичних норм тощо).
1.2. Правові оцінки (оціночний або аксіологічний елемент, що
виражається у ставленні до права – позитивному, негативному,
байдужому). Відображені у свідомості і профільтровані за допомогою
соціального і правового досвіду особи правові явища вимагають
певного оціночного ставлення. Роль правових оціночних уявлень
виявляється у тому, що особа не просто прямо репродукує у своїх діях
те, що моделюється у правових нормах, а критично оцінює,
переосмислює їх у свідомості, співвідносить зі своїми поглядами про
правомірне і протиправне, корисне і шкідливе.
1.3. Правові установки – психологічні установки щодо поведінки,
врегульованої правом (регулятивний елемент). Це один з найскладніших
компонентів правосвідомості, який має інтелектуально-емоційновольовий характер і формується під впливом низки соціальних та
психофізіологічних факторів. Цей компонент іноді називають
«готовністю до соціально-правової активності» (правові установки
відображають не тільки готовність до певної правової поведінки, але й
схильність до певних уявлень, оцінки правових явищ, тобто правові
установки впливають як на регулятивну, так і на пізнавальну та
оціночну функції правосвідомості).
У своїй сукупності установки обєднуються в систему ціннісних
орієнтацій, що ґрунтуються на системі переконань. Правова
264

орієнтація – це сукупність правових установок індивіда чи спільноти,
яка безпосередньо формує внутрішній план, програму діяльності
цього суб’єкта в юридично значущих ситуаціях. Саме засобом
правових установок і ціннісно-правових орієнтацій здійснюється
регулятивна функція правосвідомості (результатом цієї регуляції є
поведінкова реакція у вигляді правомірної чи протиправної
поведінки).
2. За формою (способом) відображення правової дійсності:
2.1. Поняття про правові явища (наприклад, поняття злочину,
системи права, закону).
2.2. Правові погляди (наприклад, на ефективність діяльності
правоохоронних органів, роль конституції у системі законодавства).
2.3. Правові уявлення (приміром, уявлення, змістом якого є «образ»
судді).
2.4. Правові почуття (наприклад, почуття справедливості закону
або судового рішення, почуття особистої відповідальності за
дотримання закону, за виконання вимог договору).
3. За рівнем відображення правової дійсності:
3.1. Правова психологія – це сукупність настроїв, почуттів, емоцій,
переживань з приводу окремих правових явищ чи права в цілому
(наприклад, почуття справедливості, поваги до закону, до прав і
свобод людини, байдужість до беззаконня, страх перед відповідальністю,
інші емоційні реакції). В цілому вона характеризується як стихійна,
несистематизована (не осмислена теоретично, не впорядкована
логічно) правосвідомість. Це найпоширеніша форма усвідомлення
права, яка тією чи іншою мірою властива усім суб'єктам і може
виникнути з приводу будь-якого правового явища. Виникнення й
існування правової психології пов'язане з властивістю людей
безпосередньо чуттєво відображати правове середовище, емоційно
реагувати на зовнішні щодо них правові явища.
В структурі правової психології виділяють:
 сталі складові (правові звичаї, традиції, звички, стереотипи) і
динамічні складові (настрої, почуття, переживання);
 пізнавальні складові (правові емпіричні знання, уявлення, погляди)
і емоційні складові (правові емоції, почуття, настрої).
Особливість правової психології визначається, ще й тим, що вона
містить елементи несвідомого – психічні явища і процеси, вплив яких
на свою поведінку людина зазвичай не усвідомлює. Однак ця сфера
може активно впливати на формування як правомірної, так і
протиправної поведінки. Несвідоме як явище правової психології
знаходить своє вираження у такій формі пізнання дійсності, як
інтуїція (наприклад, у роботі слідчого), а також у психологічних
афектах (наприклад, під час скоєння злочину), у звичних правових
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діях (у типових юридичних ситуаціях), у соціальному збудженні
(паніці) і т. ін.
3.2. Правова ідеологія – це сукупність ідей, принципів, теорій,
концепцій, які в систематизованій формі відображають і оцінюють
правову дійсність (концептуалізована, логічно систематизована, теоретично
осмислена правосвідомість).
Правова ідеологія формується в результаті наукового, теоретичного
відображення правової дійсності, на основі вивчення основних
закономірностей становлення, розвитку і функціонування держави і
права, узагальнення і розвитку найбільш відомих і значущих
державно-правових теорій минулого і сучасності. Разом з тим, історія
знає чимало прикладів, коли ідеологічна структура правосвідомості
створювалася штучно.
Для правової ідеології характерне цілеспрямоване наукове (а також
філософське) осмислення права не на рівні його окремих проявів, а як
цілісного явища, яке має свою власну цінність. Відмінність правової
ідеології від правової психології полягає в тому, що правова
психологія складається стихійно, на основі повсякденного побутового
досвіду людей і має переважно емоційний, поверховий характер, тоді
як правова ідеологія в процесі пізнання права прагне дійти до
виявлення його сутності, змісту, виявити існуючі закономірності і
зв'язки, а отже, представити ці знання у вигляді певної догми.
Отже, правова ідеологія і правова психологія виступають як два
«поверхи» правосвідомості. Іноді виділяють ще один рівень
відображення – поведінкову частину у структурі правосвідомості, яку
складають мотиви правової поведінки та правові установки, тобто
елементи, які безпосередньо зумовлюють і визначають поведінку
суб'єктів права, її напрямок, характер. Поведінкові елементи
утворюють вольову сторону правосвідомості, синтезують раціональні
і емоційні компоненти. Поведінкові елементи правосвідомості
безпосередньо виступають об'єктом і засобом правового регулювання,
тому що впливати на поведінку людей можна лише через їх
правосвідомість, формування відповідних мотивів і правових установок.
Експериментальні дослідження правосвідомості різних соціальних
груп свідчать, що центральним компонентом правосвідомості є
ціннісне ставлення до права, закону. Саме цей компонент визначає
відповідність поведінки нормам права.
Види правосвідомості за рівнем відображення правової дійсності:
1) побутова (буденна, емпірична) – формується відповідно до набутої
правової освіти на основі повсякденного досвіду людей у сфері
правового регулювання; має емоційний, поверховий характер,
тобто в її структурі домінує правова психологія; для неї характерне
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2)

3)

1)

2)
3)

1)

2)

3)

знання в загальних рисах окремих принципів права, а також
поєднання правових поглядів з моральними настановами;
фахова (професійна) – правосвідомість юристів-фахівців, що
формується внаслідок одержання фахової юридичної підготовки і
роботи в юридичній сфері (у правоохоронних органах, суді,
адвокатурі, нотаріаті тощо); її носії, як правило, не лише володіють
спеціалізованими, конкретизованими правовими знаннями, але й
вміннями та навичками його застосування;
наукова (теоретична) – правосвідомість науковців, викладачів
вищих навчальних закладів юридичного профілю, які займаються
теоретичною розробкою правових проблем; передбачає не лише
наявність юридичної освіти, але й уміння оперувати правовими
категоріями, принципами, теоріями, концепціями, здійснювати
широкі і глибокі узагальнення правового матеріалу; має
систематизований характер; для неї характерне домінування правової
ідеології над правовою психологією.
Види правосвідомості за характером діяльності її носіїв:
фахово-юридична – це правосвідомість передусім юристів-практиків,
працівників державного апарату (суддів, прокурорів, слідчих,
нотаріусів та ін.); її різновидами можна вважати практичноюридичну (наприклад, правосвідомість суддів, юрисконсультів
організацій) і науково-юридичну (наприклад, правосвідомість
науковців дослідно-юридичних установ, викладачів юридичних
вищих навчальних закладів);
фахово-неюридична (наприклад, правосвідомість керівників підприємств,
лікарів, бухгалтерів);
нефахова (концентровано виявляє себе на рівні правової психології,
причому нерідко в буденному її вираженні – на рівні стереотипів,
штампів, чуток). Це, наприклад, уявлення, що сила закону полягає в
його жорстокості, що злочинність існує внаслідок ліберальності
законодавства тощо.
Види правосвідомості за суб'єктами (носіями):
індивідуальна правосвідомість – це система особистих поглядів,
уявлень, почуттів з приводу права (формується під впливом
індивідуальних обставин життя, зовнішнього середовища і залежить
від рівня правової освіти особи);
групова (існує на рівні різних соціальних груп – громадських
об'єднань, верств населення, класів, мафіозних та інших злочинних
структур; формується під впливом спільності інтересів, традицій,
умов життя, авторитету лідера групи; складається з правосвідомості
окремих індивідів, але не є їх простою арифметичною сумою);
масова (характерна для нестабільних, тимчасових суспільних
утворень, що мають ситуативний характер – натовпу, учасників
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мітингів, демонстрацій; для неї не властиве досягнення згоди
учасників таких утворень з широкого кола правових питань);
4) суспільна (притаманна великим соціальним утворенням –
населенню країни, окремого регіону, певному етносу; виявляє себе
під час загальнонаціональних акцій на кшталт референдумів,
виборів до різноманітних представницьких органів влади і т. ін.).
Індивідуальна правосвідомість формується у кожного члена
суспільства, який так чи інакше включений у суспільні відносини, в
різноманітні соціальні групи, які здійснюють формуючий вплив на
індивідуальну правосвідомість. Тобто, індивідуальна і групова
правосвідомість не відокремлені одна від іншої, а переплетені між
собою і взаємоповязані численними звязками.
Види правосвідомості за територіальною поширеністю:
1) загальна правосвідомість (поширена на всій території держави);
2) локальна (місцева, регіональна) правосвідомість.
Спільні риси правосвідомості і права: є елементами єдиної
правової системи; виконують нормативні функції; регулюють
суспільні відносини; обумовлюються одними соціально-економічними,
політичними, ідеологічними, культурними та іншими факторами.
Відмінність правосвідомості і права:
1. Право (позитивне) є об'єктивним, інституційним утворенням,
зміст якого становить система загальнообов'язкових, формально
визначених норм і принципів, втілених у відповідні форми (джерела)
права. Правосвідомість є суб'єктивним явищем, зміст якого становлять:
правові ідеї, поняття, уявлення про право; оціночне ставлення до
чинного права; емоційні реакції на право і правову поведінку та інші
духовні елементи.
2. Право має чітку структуру – норми, інститути, галузі права як
елементи цілісної системи. Структурні елементи правосвідомості
(правова ідеологія і правова психологія; правосвідомість індивідуальна
та колективна та ін.) не утворюють органічної цілісності, тобто
правосвідомість за своєю природою не є єдиним системним
утворенням.
3. Механізм дії правового регулювання, через який право впливає
на поведінку суб'єктів права, втілений у складному інституційному
юридичному інструментарії (норми права, правові відносини, правові
акти та ін.) і передбачає застосування державного примусу. Дія
правосвідомості полягає в усвідомлення обов'язковості юридичних
норм, загальній правовій оцінці соціальних фактів, у різноманітних
(іноді – суперечливих) судженнях про відповідність поведінки
суб'єктів суспільних відносин нормам і принципам права та в інших
суб’єктивних явищах.
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4. За місцем в правовій системі: право – це нормативний елемент
правової системи, для якого характерний обмежений (формально
визначений) обсяг; правосвідомість як духовне утворення пронизує
всі структурні елементи механізму правового регулювання і правової
системи в цілому.
5. За часом дії: право може діяти тільки у встановлених межах
(існує й діє тоді, коли воно виражене в певних формах права; час і
сферу його дії визначає законодавець); правосвідомість безмежна в
часі (існує поряд з чинним правом, водночас охоплюючи в уявленнях
її носіїв минуле і майбутнє право).
Залежність правосвідомості від права зумовлена передусім тим,
право є об’єктом відображення правосвідомості (об'єктивне право,
правове регулювання виступають найважливішими джерелами її
формування і розвитку). Характер цього впливу може бути різним, що
залежить від якості законодавства, його відповідності реальним
потребам та інтересам певних соціальних груп.
Форми впливу правосвідомості на право:
1. Вплив правосвідомості на правоутворення виявляється
передусім у тому, що всі суспільні відносини, які потребують правової
регламентації, перш ніж набути нормативного закріплення, стають
предметом правосвідомості суб'єктів правотворчих повноважень (в
нормах права відображається свідомість головним чином їх
розробників). Продуктивна роль правосвідомості є особливо великою
саме в процесі законодавчої діяльності, тому що у процесі
правозастосування вона виконує роль додаткового чинника оцінки
фактичних обставин і вирішення юридичної справи.
2. Правосвідомість можна вважати найближчим ідейним джерелом
об'єктивного юридичного права ще й тому, що при розробці
законопроекту законодавець перебуває під впливом суспільства в тій
чи іншій його частині, тобто спирається на правосвідомість і враховує
правову культуру народу, окремих соціальних груп, створює правові
приписи, які б втілювали в собі очікувані суб'єктами суспільних
відносин зразки поведінки. Завдяки правосвідомості законодавець, як
писав Гегель, «вловлює дух своєї епохи» і відображає його у правових
актах.
3. Вплив правосвідомості на правоутворення здійснюється через
наукове прогнозування розвитку права (наукові публікації з
обґрунтуванням необхідності прийняття певних законів, внесення до
них змін).
4. Формою впливу правосвідомості на правоутворення є розробка
концепцій окремих нормативно-правових актів (визначення мети
правового регулювання, обґрунтування завдань, які слід буде
вирішити в разі прийняття того чи іншого акта, теоретичний виклад
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конкретних шляхів регулювання суспільних відносин та ін.), що
дозволяє вивчити питання про доцільність прийняття нормативноправових актів, спрогнозувати ефективність їх регулятивного потенціалу
і прийняти рішення про їх розробку або відкласти її на майбутнє.
5. Вплив правосвідомості на правоутворення здійснюється через
планування законодавчої діяльності, що сприяє створенню якісніших
проектів нормативних актів, залученню до цього процесу різних
суб'єктів, які можуть висувати свої пропозиції, проекти тощо.
6. Вплив правосвідомості на правореалізацію полягає в тому, що
поведінка суб'єктів права завжди включає психологічні елементи. При
звичайних (ординарних) формах реалізації норм права правосвідомість
орієнтує суб'єктів права на добровільне виконання і додержання норм
права, на недопущення зловживання правом при його використанні. У
процесі правозастосування специфічну роль відіграє професійна
правосвідомість (працівники правоохоронних органів зобов'язані
знати зміст, смисл норм права, вміти оцінювати докази, виносити
рішення, керуючись і нормою права, і своїм внутрішнім переконанням).
7. Роль правосвідомості полягає також в тому, що вона є засобом і
своєрідним інформаційно-смисловим полем тлумачення норм права
(інформація, яку несуть у собі тексти нормативних актів, розміщується
у різноманітних контекстах, що породжуються багатовимірністю
людської психіки).
8. Фахова (професійна) свідомість відіграє вирішальну роль при
переборенні прогалин у праві у процесі його застосування (при
застосуванні аналогії права і закону).
9. Право без людей (суспільства), що його створили, є в певному
розумінні «мертвим», тож правосвідомість є духовною (ідеологічною)
гарантією забезпечення здійснення права, додержання законності.
У теорії права поняття правосвідомості певним чином співвідносять
з поняттям правової культури.
Правова культура суспільства (за різними визначеннями) – це:
 система правових (духовних і матеріальних) цінностей, що
відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу;
 якісний стан правового життя суспільства, який характеризується
досягнутим рівнем розвитку правової системи (станом та рівнем
правової свідомості, юридичної науки, системи законодавства,
правозастосовчої практики, законності і правопорядку, правової
освіти, а також ступенем гарантованості основних прав і свобод
людини).
Правова культура особи (за різними визначеннями) – це:
 система правових знань, вмінь і навичок, емоцій, почуттів,
вольових компонентів, які проявляються у правомірній поведінці;
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 глибоке знання і розуміння права, повага до нього та свідоме
виконання його вимог;

 властивість, що характеризується загальною повагою до права,
достатнім знанням змісту його норм і вмінням їх реалізовувати;

 сукупність позитивних елементів правосвідомості особи та їх прояв





1)

2)

3)

4)

5)

у правомірній поведінці.
Правову культуру особи складають такі елементи:
знання і розуміння права, здатність тлумачити зміст норм права,
визначати мету видання певного нормативно-правового акта, сферу
його дії;
повага до права, заснована на особистій переконаності в його
ефективності як засобу регулювання суспільних відносин;
звичка вчиняти свої дії відповідно до приписів правових норм;
вміння використовувати у практичній діяльності правові знання,
реалізовувати і захищати свої суб'єктивні права і законні інтереси,
виконувати юридичні обов'язки;
висока активність особи у сприянні реалізації правових приписів,
розуміння необхідності протидіяти правопорушенням.
Елементи (рівні) правової культури суспільства:
досягнення високого рівня правової охорони та захисту основних
прав і свобод людини і громадянина (наявність демократичного,
гуманістичного, справедливого законодавства, його відповідність
міжнародним правовим стандартам у сфері прав людини; існування
ефективних національних правових засобів та процедур для
захисту конституційних прав і свобод; реальна можливість
звернутися до міжнародних правових інституцій);
ступінь впровадження в практику суспільного і державного життя
принципів верховенства права і правового закону (обмеження
державної влади правом, відповідність законам підзаконних нормативноправових актів);
рівень правосвідомості громадян та посадових осіб (ступінь
засвоєння ними цінності права, основних прав і свобод; знання
права, повага до нього, переконаність у необхідності дотримуватися
приписів правових норм);
досконале як за формою, так і за змістом законодавство
(законодавство, яке характеризується науковою обґрунтованістю,
демократичною і гуманістичною спрямованістю, справедливістю,
відсутністю прогалин і внутрішніх суперечностей, нечітких
правових приписів, використанням оптимальних способів регулювання
правових відносин тощо);
стан законності в суспільстві (ступінь правового закріплення вимог
законності в системі законодавства, реальність їх здійснення);
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6) ефективність діяльності правозастосовчих, зокрема, правоохоронних,
органів (суду, прокуратури, органів внутрішніх справ та ін.);
7) стан розвитку юридичної науки, ступінь залучення вчених-юристів
до розробки проектів нормативно-правових актів і вдосконалення
їх змісту, програм боротьби зі злочинністю.
Отже, правосвідомість є лише одним з елементів правової
культури. При цьому слід враховувати, що в правосвідомість особи
включаються як позитивні, так і негативні знання, переконання,
уявлення, оцінки, почуття і т. ін., тоді як особистісна правова культура
передбачає тільки позитивні знання, переконання, погляди, мотиви,
установки та інші елементи, що забезпечують соціально корисну
діяльність індивіда у правовій сфері. До складу правової культури не
належать негативні юридичні явища: законодавчі акти, що санкціонують
свавілля, реакційні закони, правопорушення, покарання, які є
несправедливими або принижують гідність людини і т. ін.
Крім того, якщо правосвідомість охоплює тільки духовне життя
суспільства (як складова суспільної свідомості), то правова культура
включає крім духовних характеристик і «матеріальні» елементи права
(юридичні установи, їх організацію, відносини), тобто не тільки право,
але і засоби та способи його вираження і забезпечення.
Антиподом високої правової культури є дефектна правосвідомість.
Деформація правосвідомості проявляється у викривленні уявлень про
цінність права і ґрунтується на правовій неосвіченості, низькому рівні
політико-правової культури суб'єктів права тощо.
Проявами дефектної правосвідомості є:
1) правовий інфантилізм (має прояв у несформованості правових
знань або їх недостатній глибині при особистій переконаності в
наявності належної юридичної підготовки; особливо поширений
серед працівників правоохоронних та інших правозастосовчих
органів, які не здобули фундаментальної юридичної освіти);
2) правовий ідеалізм (романтизм) (характеризується таким станом
правосвідомості громадян, зокрема посадових осіб державного
апарату, при якому відбувається переоцінка реальних можливостей
формальних джерел права впливати на суспільні відносини і
процеси; становить велику загрозу для суспільства, оскільки
очікування від права результатів, які воно об'єктивно не здатне
забезпечити, закономірно призводить з часом до розчарування в
ньому і до нігілістичних поглядів на право);
3) правовий дилетантизм (полягає у легковажному ставленні до
права, вільному поводженні із законом, що знаходить прояв у
поверховому або неадекватному тлумаченні правових норм,
відсутності системного підходу при їх оцінці і застосуванні до
конкретної юридичної ситуації);
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4) правова демагогія (передбачає легковажне або свідоме здійснення
такого впливу окремої особи або групи осіб на свідомість людей,
наслідком якого стає формування викривленого уявлення про
правову дійсність; полягає у використанні особою для досягнення
власних корисливих цілей довіри до права з боку інших людей,
тобто у маніпулюванні людьми);
5) «переродження» правосвідомості (є одним з найнебезпечніших
видів деформації правосвідомості, оскільки йому притаманна
максимальна ступінь викривлення правових ідеалів, проявом чого
стає свідоме скоєння людиною умисних, тяжких злочинів,
мотивами яких найчастіше є жорстокість, користь та ін.; його
наслідком є організована злочинність і корупція, що завдають
значної шкоди суспільству);
6) правовий нігілізм (найпоширеніша і тому особливо небезпечна
форма викривлення правової свідомості, що має широкий діапазон
проявів – від скептичного ставлення до права і недооцінки
соціально-регулюючої ролі законів до заперечення соціальної
цінності права і свідомого ігнорування вимог закону).
Основні риси сучасного правового нігілізму:
 гордовито-зневажливе або поблажливо-скептичне сприйняття права;
 масове його поширення як серед населення в цілому, так і серед
представників державної влади;
 багатоманітність форм прояву (від легальних, наприклад –
парламентських, до кримінальних);
 поєднання його з деструктивною критикою і популізмом;
 сполучення його з політичним та етичним нігілізмом.
Правовий нігілізм може існувати:
 на рівні ідеології (розробка теорій, концепцій, доктрин, в яких
обґрунтовуються думки про те, що право має лише інструментальну
цінність і не має самостійної соціальної цінності);
 на рівні практики (протиправна поведінка осіб, організацій,
протиправна політика державної влади, яка втілюється в масовому
порушенні прав і свобод людини).
Причини правового нігілізму:
 історичні чинники;
 політичні, економічні та соціальні кризові явища на сучасному етапі
(незавершеність конституційної, адміністративної, правової і судової
реформ, невідлагодженість механізму реалізації прийнятих законів
тощо);
 кризові явища у сфері культури (романтизація злочинного світу в
кінематографі, в художній літературі та інших сферах мистецької
діяльності тощо).
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Напрямки протидії деформації правосвідомості в Україні: подолання
політичної та економічної кризи; завершення конституційної,
правової, адміністративної, судової реформ; підвищення ролі та
ефективності суду; вдосконалення організації та забезпечення ефективності
функціонування системи правоохоронних органів; організація
системи правового виховання і освіти; якісна підготовка і перепідготовка юридичних кадрів тощо.
Лекційне заняття
План
1. Поняття, структура та функції правосвідомості.
2. Види правосвідомості.
3. Правосвідомість і право.
4. Правова культура: поняття та структура.
5. Поняття та види деформації правосвідомості.
Питання для самостійного опрацювання
1. Поняття, структура та функції правосвідомості.
2. Види правосвідомості.
3. Правосвідомість і право.
4. Правова культура: поняття та структура.
5. Поняття та види деформації правосвідомості.
6. Правове виховання: поняття, форми, методи.
Глосарій: правосвідомість, функції правосвідомості, пізнавальна функція
правосвідомості, регулятивна функція правосвідомості, оцінна функція
правосвідомості, правові установки, правова орієнтація, правова психологія,
правова ідеологія, побутова (буденна, емпірична) правосвідомість,
фахова (професійна) правосвідомість, наукова (теоретична) правосвідомість,
індивідуальна правосвідомість, групова правосвідомість, масова
правосвідомість, суспільна правосвідомість, правова культура суспільства,
правова культура особи, правовий інфантилізм, правовий ідеалізм
(романтизм), правовий дилетантизм, правова демагогія, «переродження»
правосвідомості, правовий нігілізм.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Що в юридичній науці розуміють під правосвідомістю?
1.2. Назвіть риси правосвідомості.
1.3. Дайте характеристику функцій правосвідомості.
1.4. Охарактеризуйте структурні елементи правосвідомості, які
виокремлюють за змістом правових поглядів.
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1.5. Назвіть структурні елементи правосвідомості, які виокремлюють
за формою (способом) відображення правової дійсності.
1.6. Дайте порівняльну характеристику правової психології та правової
ідеології.
1.7. Назвіть види правосвідомості.
1.8. Охарактеризуйте спільні та відмінні риси правосвідомості й позитивного
права.
1.9. Які існують форми впливу правосвідомості на право?
1.10. Як співвідносяться поняття «правосвідомість» і «правова культура»?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Структура правосвідомості».
4.2. Скласти перелік рис правосвідомості сучасного українського
суспільства, які свідчать про її деформації.
5. Розв’язати тести:
5.1. Система понять, поглядів, уявлень та почуттів з приводу чинного
або бажаного юридичного права, а також діяльності, пов'язаної з цим
правом:
а) суб’єктивна сторона правопорушення;
б) правова свідомість;
в) правовий менталітет;
г) державна ідеологія.
5.2. У відповідях під якими номерами правильно названі функції
правосвідомості:
а) пізнавальна;
б) правозастосовча;
в) правороз'яснювальна;
г) оціночна.
5.3. У структурі правосвідомості виділяють такі елементи:
а) знання права;
б) правові оцінки;
в) правові установки;
г) всі відповіді є правильними.
5.4. Сукупність правових установок індивіда чи спільноти, яка
безпосередньо формує внутрішній план, програму діяльності цього
суб’єкта в юридично значущих ситуаціях:
а) правова орієнтація;
б) правова оцінка;
в) правова установка;
г) правове уявлення.
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5.5. За формою (способом) відображення правової дійсності у
структурі правової свідомості розрізняють такі елементи:
а) поняття про правові явища;
б) правові акти;
в) правові почуття;
г) правові доктрини.
5.6. Сукупність настроїв, почуттів, емоцій, переживань з приводу
окремих правових явищ чи права в цілому позначають терміном:
а) правова ідеологія;
б) правова доктрина;
в) правова психологія;
г) правове вчення.
5.7. Сукупність ідей, принципів, теорій, концепцій, які в систематизованій
формі відображають і оцінюють правову дійсність, позначають терміном:
а) правова ідеологія;
б) науково-правова школа;
в) правова психологія;
г) правове вчення.
5.8. Які елементи в структурі правової психології вважаються
динамічними:
а) правові звичаї;
б) правові переживання;
в) правові почуття;
г) правові традиції.
5.9. Правосвідомість, що формується на основі повсякденного досвіду
людей у сфері правового регулювання і має емоційний, поверховий
характер:
а) буденна;
б) професійна;
в) наукова;
г) теоретична.
5.10. Правосвідомість, яка має систематизований характер і
характеризується вмінням її носія оперувати правовими категоріями,
принципами, теоріями, концепціями, здійснювати широкі і глибокі
узагальнення правового матеріалу:
а) буденна;
б) професійна;
в) побутова;
г) теоретична.
Джерела і література: 9-14, 32, 36, 55, 58, 59, 75, 80.
***
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Тема 26. Правове регулювання суспільних відносин
Правове регулювання – це здійснюваний за допомогою правових
норм та інших юридичних засобів владний вплив на суспільні
відносини з метою їх упорядкування, охорони та розвитку.
Правове регулювання є різновидом соціального регулювання.
Розрізняють також моральне, звичаєве, релігійне, естетичне та інші
види соціального регулювання. Зміст соціального регулювання полягає у
визначенні на нормативному й індивідуальному рівнях відповідно до
цілей регулювання меж дозволеної і забороненої поведінки соціальних
суб'єктів, встановленні ідеальних моделей їх стосунків у певних
життєвих ситуаціях, а також у стимулюванні фактичного дотримання
ними цих установлень.
Специфічні риси правового регулювання:
1) тісний зв'язок з державою, завдяки якому правове регулювання
набуває таких характерних рис, як всезагальність, конкретність,
обов'язковість і примусовість, стабільність і прогнозованість (держава
відповідно до закономірностей розвитку і потреб суспільного
життя встановлює загальні засади (принципи, цілі, завдання, межі)
і розробляє основні засоби правового регулювання; держава засновує
юридичні установи правозастосовчого, правоохоронного та іншого
профілю, що беруть безпосередню участь в організації і здійсненні
правового регулювання, координує їх діяльність, застосовує в разі
необхідності державний примус до порушників правового порядку;
держава здійснює заходи, спрямовані на ознайомлення населення з
положеннями чинного законодавства, юридичними механізмами
задоволення та захисту його інтересів);
2) системність, яка виявляється в тому, що правове регулювання
здійснюється за допомогою різноманітних, але взаємоузгожених і
взаємодіючих юридичних засобів (норм права, правових відносин,
актів реалізації та ін.);
3) цілеспрямованість і результативність, які виявляються в орієнтації
правового регулювання на досягнення чітко визначеного в нормах
права соціального результату, а також у наявності різноманітних
способів його досягнення (починаючи зі стимулювання бажаної
поведінки правових суб'єктів через надання рекомендацій, встановлення
пільг та заохочень і закінчуючи можливістю застосування до них
засобів державного примусу).
Держава є основним, але не єдиним учасником процесу правоутворення, тому і правове регулювання здійснюється не тільки через
державу. У відповідних межах та в певних сферах суспільних
відносин у його забезпеченні беруть участь й інші суб'єкти, у тому
числі громадські об'єднання, комерційні організації, трудові колективи.
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Правовий вплив на відміну від правового регулювання (їх не слід
ототожнювати) є більш масштабним явищем, бо охоплює і саме
правове регулювання, й інші прояви дії права – виховний,
інформаційний та інший вплив на свідомість людей. Нетотожність
правового регулювання і правового впливу знаходить свій вияв і в
тому, що на відміну від системного характеру правового регулювання,
яке реалізується шляхом взаємодії різноманітних юридичних засобів,
джерелами правового впливу можуть виступати і окремі юридичні
явища (наприклад норми права, індивідуальні правові акти і т. ін.).
Етапи (стадії) правового регулювання (за функціональною ознакою):
1) формування нормативної основи правового регулювання (моделювання,
регламентація суспільних відносин);
2) виникнення суб’єктивних юридичних прав і обов’язків у суб’єктів
права, встановлення правових відносин;
3) реалізація правових норм.
Офіційне тлумачення та застосування правових норм, а в деяких
випадках і встановлення правовідносин, вважаються факультативними
стадіями.
Сфера правового регулювання – це соціальний простір, на який
поширюється правове регулювання.
Види сфер правового регулювання:
1) сфера можливого (потенційного) правового регулювання – ділянка
соціального простору, яка в принципі може бути врегульована
правом (її межі зумовлюються певними властивостями суспільних
відносин, суб'єктів права, а також самих юридичних норм);
2) сфера необхідного правового регулювання – ділянка соціального
простору, де потрібен вплив права як прояв дії соціальних
закономірностей, потреб суспільства і держави (її межі зумовлюються
загальносоціальними потребами та інтересами домінуючої частини
суспільства, які відображає держава);
3) сфера законодавчого (легального) регулювання – ділянка соціального
простору, фактично регламентована правовими нормами (її межами
виступають основні принципи відповідної правової системи);
4) сфера правореалізуючого (в тому числі і правозастосовчого)
регулювання – ділянка соціального простору, в якій фактично
здійснюються правові норми (її межі визначаються чинним
законодавством та іншими чинниками).
Предмет правового регулювання – це сукупність суспільних
відносин, урегульованих правом (відносин, які можуть бути
упорядковані юридичними засобами і об'єктивно потребують такого
упорядкування).
Правове регулювання поширюється лише на ті суспільні відносини,
що належать до предмета правового регулювання, тобто які:
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 є вольовими (відносини, учасники яких спроможні свідомо обирати і
реалізовувати певні варіанти власної поведінки);

 піддаються зовнішньому контролю;
 є сталими, повторюваними, типовими суспільними відносинами,

ознаки яких в узагальненому вигляді можуть бути зафіксовані у
правових приписах;
 мають певну суспільну значущість і (або) не можуть без правового
регулювання нормально розвиватися і функціонувати.
Обрання тих чи інших засобів для здійснення правового
регулювання залежить від: змісту, складу учасників, підстав
виникнення, зміни та припинення суспільних відносин; цілей, які
ставить перед собою держава (суспільство) на різних етапах свого
існування; характеру політичної і правової систем суспільства;
історичних, культурних традицій тощо. Ці та деякі інші обставини
обумовлюють у кожному випадку обрання досить специфічних
способів, методів і типів правового регулювання.
Способи правового регулювання – це первинні засоби правового
впливу на поведінку людей, пов'язані з наділенням їх суб'єктивними
юридичними правами або покладанням на них суб'єктивних юридичних
обов'язків.
Основні способи правового регулювання:
 дозвіл – полягає в наданні особі суб'єктивного юридичного права,
тобто можливості самостійно приймати рішення щодо реалізації
передбачених правовими нормами варіантів власної поведінки;
 зобов'язування – полягає у покладенні на учасників регламентованих
правом суспільних відносин суб'єктивних юридичних обов'язків
активного змісту (таких, що спонукають до дій, приписаних
нормами права);
 заборона – полягає у покладенні на учасників регламентованих
правом суспільних відносин суб'єктивних юридичних обов'язків
пасивного змісту (спрямованих на утримання від деяких форм
поведінки).
На відміну від дозволів, зобов'язування і заборони не передбачають
можливості відхилення адресатів правових норм від запропонованих
їм варіантів поведінки.
Допоміжні способи правового регулювання: примус, заохочення,
надання пільг, рекомендації, покарання (не мають самостійного
інструментального значення і застосовуються разом з основними
способами правового регулювання для посилення або оптимізації їх
дії).
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Метод правового регулювання – це специфічний спосіб владного
впливу держави на суспільні відносини, що здійснюється за
допомогою юридичних засобів.
Метод правового регулювання характеризується:
 колом суб'єктів, яких держава визнає правоздатними і дієздатними
у певній сфері відносин;
 змістом і обсягом правового статусу суб'єктів певних відносин;
 порядком формування (встановлення) юридичних прав і обов'язків
суб'єктів;
 ступенем визначеності змісту юридичних прав і обов'язків;
 співвідношенням способів правового регулювання (дозволів,
зобов'язувань і заборон);
 порядком (процедурою) здійснення юридичних прав та обов'язків;
 способами примусового забезпечення прав і обов'язків.
Правове регулювання базується на:
 імперативному методі, якщо перевага надається покладенню обов'язків,
обмежується ініціатива суб'єктів права з уточнення положень
юридичних приписів, а серед юридичних фактів, що обумовлюють
виникнення правових відносин, переважають акти одностороннього
волевиявлення (як, наприклад, адміністративні накази);
 диспозитивному методі, якщо сторони відносин вільні самі приймати
рішення щодо участі в них (наприклад, через укладення між собою
угод), мають змогу відступати від описаних у правових нормах
форм стосунків, встановлювати для себе додаткові, тобто
безпосередньо не передбачені юридичними приписами, права та
обов'язки.
Допоміжний характер мають:
 рекомендаційний метод, який полягає в наданні вказівок, що не
мають обов'язкової сили, стосовно найбільш раціональних, прийнятних
для суспільства і адресатів правової норми способів організації їх
стосунків (наприклад, типові форми договорів);
 заохочувальний метод, який передбачає встановлення для ініціювання
бажаної поведінки юридичних суб'єктів різноманітних пільг,
переваг, винятків з обов'язків (наприклад, звільнення окремих
категорій підприємств від сплати податків з метою створення
сприятливих умов для збільшення виробництва необхідних видів
продукції).
Тип правового регулювання – це спосіб сполучення загальних
юридичних дозволів і загальних юридичних заборон:
 загальнодозвільний, що будується на юридичній формулі «дозволено
все, крім того, що прямо заборонено законом» (можливість певної
поведінки поставлена в залежність від наявності або відсутності її
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прямої заборони в законі; якщо ж така заборона не передбачена, то
ця поведінка (за умови, що вона не суперечить сутності і
принципам права) вважається правомірною);
 спеціально-дозвільний (загальнозабороняючий), що будується на
юридичній формулі «заборонено все, крім того, що прямо дозволено
законом» (особа може обирати лише ті форми поведінки, які
безпосередньо визнані в законі як припустимі).
При застосуванні як загально-, так і спеціальнодозвільного типів
правового регулювання законодавець використовує своєрідний юридичнотехнічний прийом, який полягає у встановленні загального правила
(дозволу або заборони) з наступним введенням винятків з нього.
Правовий режим – це певний порядок правового регулювання,
який забезпечується через особливе поєднання залучених для його
здійснення способів, методів і типів правового регулювання.
Наприклад, якщо у певній сфері суспільних відносин застосовується
спеціальнодозвільний тип регулювання, то на перше місце висувається
імперативний метод регулятивного впливу, а домінуючими способами
регулювання є зобов'язування та заборони.
Оскільки набір правових засобів може бути різним, то і діапазон
можливих правових режимів є досить широким.
Виокремлення видів правового регулювання здійснюється залежно від:
 обсягу суспільних відносин, на які поширюється регулювання
(масштабу здійснюваного впливу) – нормативне (загальне) та
індивідуальне;
 особливостей юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється
регулювання – централізоване та децентралізоване.
Нормативне регулювання здійснюється за допомогою норм права,
об'єктивованих у певних джерелах, і характеризується такими ознаками:
 поширення не на одну конкретну життєву ситуацію, а на заздалегідь
непередбачувану кількість випадків певного виду;
 адресування персонально невизначеному колу суб'єктів;
 встановлення нових загальних прав та обов'язків.
Ознаки індивідуального регулювання:
 реагування на конкретні соціальні факти та обставини, що
виникають у сфері правового регулювання;
 спрямованість на юридичне опосередкування відносин між чітко
визначеними (персоніфікованими) особами;
 індивідуальні правові рішення завжди формулюються ad hoc (тобто
лише для даного випадку) і не є обов'язковими для інших
аналогічних ситуацій (судові рішення у конкретних юридичних
справах, адміністративні акти).
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Як правило, індивідуальне правове регулювання ґрунтується на
нормативному і полягає в уточненні, пристосуванні правових норм до
особливих умов їх дії. Разом з тим, інколи індивідуальне регулювання
може набувати і самостійного значення (наприклад, у разі виявлення
прогалин у законодавстві і застосуванні аналогії права індивідуальні
правові акти постають як первинні засоби правового регулювання).
Нормативне та індивідуальне регулювання взаємно доповнюють
одне одного: завдяки їх комбінуванню компенсуються недоліки як
нормативного регулювання (абстрактність, віддаленість від фактичних
відносин), так і індивідуального (мінливість, можливість прояву
свавілля, суб'єктивізму).
Централізоване правове регулювання здійснюється державними та
іншими уповноваженими державою органами і виступає як зовнішнє
щодо суб'єктів, на яких воно поширюється, оскільки не передбачає
механізмів узгодження з цими особами змісту адресованих їм
правових норм та індивідуальних приписів (наприклад, встановлення
державою системи податків та інших обов'язкових платежів до
бюджету).
Децентралізоване правове регулювання поділяється на два види:
1. Координаційне регулювання, яке на відміну від централізованого
має двосторонній або багатосторонній характер і полягає в самостійному
виборі безпосередніми учасниками регульованих відносин узгоджених
між ними правових форм взаємодії, що мають значення (є
обов'язковими) тільки для сторін даних відносин (наприклад, укладення
колективного договору між власником (адміністрацією) підприємства
і його трудовим колективом). Координаційне правове регулювання
може поширюватися на відносини, не врегульовані в централізованому
порядку, або ж такі, що потребують додаткової правової регламентації, і
не повинне суперечити централізованому регулюванню. Реалізація
правоположень, які при цьому формулюються, може за необхідності
забезпечуватися зверненням до відповідних юрисдикційних органів
(судів) з метою застосування до їх порушників засобів державного
примусу.
2. Автономне правове регулювання стосується винятково особистої
поведінки його суб'єкта і пов'язане з реалізацією правового принципу
«дозволено все, крім того, що прямо заборонено»: особа в межах
чинного законодавства, не порушуючи прав і законних інтересів
інших суб'єктів і не вступаючи з ними в безпосередні зносини,
визначає хоча і не передбачені в законі, але такі, що не суперечать
йому, форми своєї поведінки у правовій сфері. Наприклад, власник
земельної ділянки може сам обирати будь-які способи її використання,
за умови, що ці способи не заборонені земельним законодавством і не
зачіпають прав та законних інтересів інших землевласників.
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Механізм правового регулювання (МПР) – це система послідовно
організованих юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється
владний вплив на суспільні відносини і досягаються цілі правового
регулювання.
МПР не збігається повністю з правовою системою суспільства, є
дещо «вужчим» від неї (адже до правової системи належать і такі
явища, в яких ні держава, ні суспільство не заінтересовані, зокрема,
правопорушення).
Елементи механізму правового регулювання, що є обов'язковими на
основних стадіях регулювання:
1) норми права (моделюють, регламентують суспільні відносини);
2) нормативно-правові акти («організують» зміст правових норм,
виражають їх зовні, забезпечують набуття ними чинності);
3) юридичні факти (породжують, змінюють або припиняють суб'єктивні
юридичні права і обов'язки персоніфікованих суб'єктів);
4) правовідносини (забезпечують втілення ідеальних моделей поведінки,
закріплених у нормах права, в конкретні акти поведінки);
5) акти тлумачення (з’ясування) правових норм;
6) акти реалізації суб'єктивних юридичних прав і обов'язків.
Елементи механізму правового регулювання, що є обов'язковими
протягом усього регулювання:
 правосвідомість (ідеологічно забезпечує і опосередковує процес
правового регулювання);
 законність (забезпечує реальність здійснення процесу регулювання).
Факультативні елементи механізму правового регулювання:
 інтерпретаційно-правові акти (забезпечують однакове розуміння
змісту правових норм);
 акти застосування правових норм (забезпечують владну організацію
правовідносин між суб’єктами реалізації норм права).
Структура МПР – спосіб поєднання елементів МПР між собою,
певна послідовність обов'язкових і факультативних стадій МПР (в
цілому збігаються з відповідними стадіями правового регулювання).
Стадії МПР:
1. Формування нормативної основи МПР: уповноважені суб'єкти
формулюють (санкціонують) і викладають у різних правових джерелах
юридичні норми – правила поведінки, в яких визначаються дозволені і
необхідні правові форми взаємодії учасників суспільних відносин, а
також конкретні обставини (юридичні факти), що обумовлюють зміни
в їхньому правовому становищі. На цій стадії МПР на доповнення до
правових норм інколи видаються інтерпретаційно-правові акти.
2. Виникнення між суб'єктами права правовідносин –
індивідуалізованих правових зв'язків, сторони яких наділяються
суб'єктивними юридичними правами й обов'язками (за наявності
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передбачених правовими нормами юридичних фактів). На даному
етапі дії МПР забезпечується деталізація, уточнення на рівні
конкретних осіб загальних моделей їхніх стосунків, зафіксованих у
юридичних нормах. Встановлення правових відносин дозволяє їх
учасникам розпочати безпосередню реалізацію правових норм.
3. Застосування норм права, яке може передувати стадії
виникнення правовідносин або відбуватися після неї. У першому
випадку застосування правових норм має оперативно-виконавчий
характер (правозастосовчі акти відіграють роль юридичних фактів,
яких бракує для встановлення правових відносин). У другому випадку
правозастосовча діяльність слугує додатковим забезпечувальним
фактором реалізації сторонами правовідносин належних їм юридичних
прав та обов'язків (зокрема, в разі відмови особи – носія юридичного
обов'язку від його добровільного виконання).
4. Реалізація норм права (суб'єкти права здійснюють свої юридичні
права та виконують покладені на них юридичні обов'язки).
Стадії виникнення правовідносин та застосування правових норм
не є обов'язковими. Правове регулювання може здійснюватися і без
встановлення правових відносин (при реалізації юридичних норм,
здійснення яких одними суб'єктами не потребує обов'язкових
кореспондуючих дій з боку інших осіб). Так само і необхідність у
правозастовчій діяльності існує не завжди, а лише тоді, коли
внаслідок складної структури правовідносин, неможливості їх
функціонування без втручання правозастосовчих органів або ж
виняткової важливості деяких соціальних зв'язків для суспільства є
доцільним встановлення безпосереднього контролю над ними.
Техніка правового регулювання (юридична техніка) – це
сукупність способів і прийомів, умінь і навичок формування всіх
елементів механізму правового регулювання та ефективного
оперування ними у праворегулятивній практиці.
Види юридичної техніки (відповідно до основних стадій правового
регулювання та видів юридичної діяльності): правотворча, правотлумачна,
правозастосовча та правореалізаційна.
Ефективність правового регулювання – це співвідношення між
очікуваними наслідками дії права на суспільні відносини та її
фактичними результатами (тобто, співвідношення реальних результатів
правового регулювання із його метою).
Мета правового регулювання (закону) – це передбачувані і бажані
законодавцем результати здійснення закону.
Види мети (цілей) правового регулювання:
 залежно від наявності засобів і умов її досягнення – найближча та
перспективна;
 за сферою суспільного життя – економічна, політична, культурна
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та ін.
Результати правового регулювання – це ті реальні зміни в
суспільних відносинах, які сталися внаслідок впровадження правових
приписів у життя.
Види результатів:
 очікувані (прогнозовані) й неочікувані (непрогнозовані),
 проміжні та кінцеві,
 основні та похідні (вторинні),
 позитивні (корисні) й негативні (шкідливі).
Основні критерії ефективності правового регулювання:
 ступінь наближення до всіх цілей, що ставилися при здійсненні
правового регулювання;
 співвідношення між прогнозованими та непрогнозованими
результатами правового регулювання (в тому числі й негативними);
 економічність правового регулювання («собівартість», сума витрат,
людських та матеріальних ресурсів, задіяних для досягнення
запланованого результату).
З'ясування ефективності правового регулювання може здійснюватися
щодо окремих юридичних норм, а також на рівні правових інститутів,
галузей, права в цілому. Причому, якщо в першому випадку для її
вимірювання достатньо використання емпіричних методів пізнання,
аналізу окремих проявів соціальної поведінки, то у всіх інших
випадках потрібне проведення комплексних досліджень.
Чинники, від яких залежить ефективність правового регулювання:
1) досконалість нормативної основи правового регулювання: відповідність
норм права об'єктивним юридичним закономірностям регулювання;
відповідність юридичних норм особливостям предмета правового
регулювання; наявність відпрацьованих процедурних механізмів
реалізації норм матеріального права (синхронність розвитку поряд
з матеріально-правовими процесуально-правових галузей та інститутів);
своєчасність оновлення законодавства; дотримання при підготовці
нормативно-правових актів правил законодавчої техніки, яка
забезпечує прийняття логічних за побудовою і доступних за
змістом нормативних правових документів);
2) стан юридичної практики на рівні правозастосування (якість
підготовки і наявність стимулів для продуктивної праці фахівців,
які здійснюють правозастосовчу діяльність; узгодженість дій
різних юридичних установ; матеріальна оснащеність юридичних
установ);
3) соціально-правові передумови правового регулювання: наявність у
суспільстві режиму законності; ступінь відповідності інтересів і
потреб учасників суспільних відносин, що піддаються правовій
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регламентації, її цілям; стан правової інформованості цих осіб;
узгодженість між собою систем правової і моральної регуляції
соціальної поведінки; рівень розвитку правової культури учасників
суспільних відносин та ін.
Отже, ефективність правового регулювання залежить передусім від
досконалості: самої юридичної норми, процедурно-процесуального
механізму її реалізації, діяльності по її застосуванню та реалізації.
Лекційне заняття
План
1. Поняття правового регулювання.
2. Способи, методи і типи правового регулювання. Правовий режим.
3. Види правового регулювання.
4. Механізм правового регулювання.
5. Ефективність правового регулювання.
Семінарське заняття
Питання для обговорення
1. Поняття правового регулювання.
2. Способи, методи і типи правового регулювання. Правовий режим.
3. Види правового регулювання.
4. Механізм правового регулювання.
5. Ефективність правового регулювання.
Питання для самостійного опрацювання
1. Правове регулювання і правовий вплив: співвідношення понять.
2. Якість, економічність і цінність правового регулювання суспільних
відносин.
Глосарій: правове регулювання, правовий вплив, сфера правового
регулювання, сфера можливого (потенційного) правового регулювання,
сфера необхідного правового регулювання, сфера законодавчого
(легального) регулювання, сфера правореалізуючого регулювання,
предмет правового регулювання, способи правового регулювання,
дозвіл, зобов'язування, заборона, метод правового регулювання,
імперативний метод, диспозитивний метод, рекомендаційний метод,
заохочувальний метод, тип правового регулювання, загальнодозвільний
тип правового регулювання, спеціально-дозвільний (загальнозабороняючий) тип правового регулювання, правовий режим,
нормативне правове регулювання, індивідуальне правове регулювання,
централізоване правове регулювання, координаційне правове
регулювання, автономне правове регулювання, механізм правового
регулювання, структура механізму правового регулювання, техніка
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правового регулювання (юридична техніка), ефективність правового
регулювання, мета правового регулювання, результати правового
регулювання.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. Як юридична наука визначає поняття «правове регулювання»? Чи
існує різниця між правовим регулюванням і правовим впливом?
1.2. Назвіть специфічні риси правового регулювання.
1.3. Охарактеризуйте види сфер правового регулювання.
1.4. Що називають предметом правового регулювання?
1.5. Які існують способи правового регулювання?
1.6. Сформулюйте визначення поняття «метод правового регулювання»
і назвіть види методів правового регулювання.
1.7. Дайте характеристику типів правового регулювання.
1.8. Що розуміють під правовим режимом?
1.9. Охарактеризуйте види правового регулювання.
1.10. З чого складається і як функціонує механізм правового регулювання?
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Розробити структурно-логічну схему «Чинники, від яких залежить
ефективність правового регулювання».
4.2. Навести приклади суспільних відносин, які підлягають
централізованому, координаційному та автономному правовому
регулюванню.
5. Розв’язати тести:
5.1. Здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних
засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування,
охорони та розвитку:
а) державне управління;
б) правове регулювання;
в) правозастосовча діяльність;
г) правотворча діяльність.
5.2. Ділянка соціального простору, яка в принципі може бути врегульована
правом:
а) сфера можливого (потенційного) правового регулювання;
б) сфера необхідного правового регулювання;
в) сфера законодавчого (легального) регулювання;
г) сфера правореалізуючого регулювання.
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5.3. У відповідях під якими номерами правильно названі ознаки
відносин, які належать до предмета правового регулювання:
а) є вольовими;
б) піддаються зовнішньому контролю;
в) є сталими, повторюваними, типовими суспільними відносинами,
ознаки яких в узагальненому вигляді можуть бути зафіксовані у
правових приписах;
г) всі відповіді є правильними.
5.4. Первинні засоби правового впливу на поведінку людей, пов'язані з
наділенням їх суб'єктивними юридичними правами або покладанням на
них суб'єктивних юридичних обов'язків:
а) способи правового регулювання;
б) методи правового регулювання;
в) методи державного управління;
г) методи юридичної науки.
5.5. Спосіб правового регулювання, який полягає в наданні особі
суб'єктивного юридичного права, тобто можливості самостійно
приймати рішення щодо реалізації передбачених правовими нормами
варіантів власної поведінки:
а) зобов’язування;
б) примус;
в) дозвіл;
г) заборона.
5.6. Спосіб правового регулювання, який полягає у покладенні на
учасників регламентованих правом суспільних відносин суб'єктивних
юридичних обов'язків активного змісту:
а) зобов’язування;
б) примус;
в) дозвіл;
г) заборона.
5.7. Специфічний спосіб владного впливу держави на суспільні
відносини, здійснюваного за допомогою правових норм та інших
юридичних засобів:
а) спосіб правового регулювання;
б) метод правового регулювання;
в) метод державного управління;
г) метод юридичної науки.
5.8. Спосіб сполучення загальних юридичних дозволів і загальних
юридичних заборон:
а) спосіб правового регулювання;
б) метод правового регулювання;
в) метод державного управління;
г) тип правового регулювання.
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5.9. На юридичній формулі «дозволено все, крім того, що прямо
заборонено законом» будується тип правового регулювання:
а) загальнодозвільний;
б) загальнозабороняючий;
в) спеціальнодозвільний;
г) юридично-регламентаційний.
5.10. Певний порядок правового регулювання, який забезпечується
через особливе поєднання залучених для його здійснення способів,
методів і типів правового регулювання:
а) правовий режим;
б) правове регулювання;
в) правовий порядок;
г) тип правового регулювання.
Джерела і література: 9-16, 32, 66.
***
Тема 27. Правові системи світу
Поняття «правова система» слід відрізняти від поняття «система
права» як вужчого за змістом: система права відображає не всю
сукупність правових явищ, а лише внутрішню будову права як
сукупності правових норм. Зміст поняття «правова система» в теорії
права тлумачиться неоднозначно (існують різні підходи).
Правова система – це:
 комплекс взаємопов’язаних і узгоджених юридичних засобів, що
призначені для регулювання суспільних відносин, а також
юридичних явищ, що виникають внаслідок такого регулювання
(О. Скакун);
 сукупність всіх юридичних явищ, що існують у певній державі або
групі однотипних держав (у тому числі різноманітні правові акти і
діяльність відповідних суб’єктів по їх створенню, різноманітні
види і прояви правосвідомості, стан законності та його деформації)
(П. Рабінович).
Значення терміна «правова система»:
 вузьке – національна правова система – конкретно-історична
соціальна реальність, що існує в межах державного кордону певної
держави і має ознаки єдності та суверенності (формується у
взаємодії з економічною, політичною, ідеологічною, моральною,
релігійною та іншими суспільними системами, що існують у певній
країні);
 широке – правова сім’я – більш-менш велика сукупність
національних правових систем у межах одного типу права, що
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об’єднані спільністю генезису, джерел, схожістю структурної
побудови нормативно-правового матеріалу, єдністю принципів
регулювання суспільних відносин, спільністю правничої термінології
і техніки викладу та систематизації норм права.
Рівні правової системи (М. Кельман, О. Мурашин):
1) суб’єктивно-сутнісний (суб’єкти права – люди та їх об’єднання);
2) інтелектуально-психологічний (правосвідомість, праворозуміння);
3) нормативно-регулятивний (норми права);
4) організаційно-діяльнісний (правовідносини, правова поведінка);
5) соціально-результативний (правова культура, законність, правопорядок).
Структура правової системи складається зі статичних і динамічних
елементів:
1) статичні елементи:
 система права і система законодавства (нормативний елемент);
 правові установи (організаційний елемент);
 правосвідомість і правова культура (ідеологічний елемент);
2) динамічні елементи:
 правоутворення;
 реалізація права (виникнення, зміна і припинення правовідносин,
правова поведінка);
 правове мислення.
Правова система виконує функції: регулятивну, охоронну, а також
інтегративну (об’єднання правових норм з правовою поведінкою і
правовою діяльністю в єдине ціле, їх взаємодія з іншими соціальними
інститутами).
Основними критеріями класифікації правових систем (об’єднання
їх у правові сім’ї) є:
 спільність генезису (виникнення і подальшого розвитку);
 своєрідність нормативної основи (форм закріплення і виразу правових
норм), ієрархія джерел права;
 схожість структурної побудови нормативно-правового матеріалу;
 єдність принципів регулювання суспільних відносин (відправних
засад регулювання і правової ідеології);
 особливості правотворення (спільність правничої термінології, техніки
викладу та систематизації норм права), роль у правотворчості
судових органів;
 особливості механізму реалізації і застосування юридичних норм;
 географічні ознаки.
Класифікація національних правових систем за тими чи іншими
критеріями, визначення кількості сімей, груп, класів, типів правових
систем завжди були і є дискусійними питаннями.
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Найуніверсальнішими є класифікації, що ґрунтуються на системі
критеріїв, за якими розрізняють такі основні структурні сукупності
правових систем:
 романо-германське право (континентальне), до якого також належить
скандинавське, латино-американське право і право Японії;
 англо-американське право (система «загального права»);
 соціалістичне право;
 релігійно-традиційні правові системи (мусульманське, індуське,
іудейське, канонічне, далекосхідне, традиційне право країн Азії та
Африки).
В окремих державах сформувалися так звані «гібридні» правові
системи, що характеризуються поєднанням елементів різнотипних
правових систем, внаслідок чого їх важко віднести до якоїсь правової
сім'ї (правові системи Філіппін, Ізраїлю, Японії, Камеруну, Греції,
Сомалі, Південно-Африканської Республіки, штату Луїзіана в США,
провінції Квебек у Канаді, Шотландії та ін.). Наприклад, одні частини
правової системи наближені до західних ідеалів (у кримінальному
праві та процесі, торговельному праві), а інші (правовий статус особи,
сімейне право та земельне право) продовжують існувати відповідно до
традиційних норм даного регіону.
Глибокі розбіжності можуть бути виявлені і поміж правовими
системами, які прийнято відносини до однієї правової сім’ї. Так,
американська система права, без сумніву, належить до сім'ї загального
права, хоча численні відмінності відмежовують її від англійського
права.
Романо-германська правова сім'я (континентальне право) набула
поширення в численних європейських та неєвропейських державах
(правові системи таких країн, як Франція, Німеччина, Італія, Бельгія,
Іспанія, Швейцарія, Португалія, Австрія, Угорщина, а також латиноамериканське, скандинавське право та, певною мірою, право Японії).
Подібними до цієї сім'ї за техніко-конструктивним особливостями є
правові системи Росії, України, Болгарії та деякі інші, хоча існує точка
зору, що останні виокремлюються в самостійну слов'янську групу.
Континентальне право сформувалося в Європі до XII століття, а
його історичні корені належать до римського права (І ст. до н. е. –
V ст. н. е.). Великий вплив на його формування справило і канонічне
право (християнська церква).
Періоди розвитку романо-германської правової сім'ї:
1) період звичаєвого права (кутюмів) і писаного римського права (до
XIII ст.);
2) період вивчення римського права в університетах Європи (XIII –
XVIII ст.);
3) період кодифікації, завершення формування романо-германської
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правової сім'ї як цілісного явища (XVIII ст. – 50-ті pp. XX ст.);
4) «ера декодифікації» і розвитку тематичної правотворчості (з 50-х pp.
XX ст. до нашого часу).
Формувалася романо-германська правова сім'я за умов феодальної
роздрібненості Європи, відсутності національного права, панування
анархії і свавілля (права сильнішого). Із зародженням буржуазних
відносин суспільство прийшло до усвідомлення необхідності нового
права, що було б засноване на справедливості і єдиних, універсальних
критеріях. Таким правом, що викладалося в університетах, а пізніше
стало основою національних кодифікацій, було римське і канонічне
право. Воно створило можливість покласти край пануванню
багаточисельних, неузгоджених, архаїчних звичаїв і створити таке
право, що відповідало б інтересам суспільства
У європейських державах з XVIII по XX століття відбувалася
кодифікація права (право окремих держав систематизувалося на
основі загальних принципів). Перші національні кодекси були
прийняті в Пруссії – Прусське земельне уложення 1794 р., Австрії –
Австрійське цивільне уложення 1811 р., у Франції – Французький
цивільний кодекс 1804 р., Німеччині – Германське цивільне уложення
1896 р. та ін.
Найбільший вплив на розвиток континентального права мав
Французький цивільний кодекс (у тій чи іншій формі він був
сприйнятий Бельгією, Голландією, Люксембургом, частково Німеччиною,
двома кантонами Швейцарії, Італією, Іспанією, Португалією, Сирією,
Ліваном, Алжиром, Тунісом, Марокко, Південною та Центральною
Америкою, штатом Луїзіана США, канадською провінцією Квебек та
іншими).
Спочатку, після кодифікації, існувала небезпека поділу європейського
права на так звані латинські (романські) і германські системи (на
основі французької та німецької моделі), але пізніше різниця між
ними нівелювалася.
Спільні ознаки правових систем континентальної правової сім'ї:
1) побудовані переважно на основі римського і канонічного права під
впливом місцевих правових традицій;
2) велику роль відіграє доктрина, яка була відпрацьована в університетах
і тривалий час виступала головним джерелом права (із
запровадженням кодифікації первинність доктрини була замінена
домінуванням закону); доктрина забезпечує підпорядкування права
ідеї справедливості; доктрина створює понятійно-категоріальний
апарат, яким користується і законодавець;
3) однакове розуміння норми права (як загального, формальновизначеного правила поведінки, яке створюється не суддями, а в
результаті теоретичних роздумів законодавця, що ґрунтуються на
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принципах справедливості та моральності); з правової норми
усуваються випадкові елементи (конкретні казуси використовуються
лише для роз’яснення правових норм);
4) основним джерелом права виступає нормативно-правовий акт, створений
законодавцем (законодавець усвідомлює суспільні відносини,
узагальнює соціальну практику, типізує ситуації, які повторюються, і
формулює в нормативних актах загальні моделі поведінки суб'єктів
права);
5) єдина ієрархія джерел права (наявність писаних конституцій, які
мають вищу юридичну силу, і встановлення контролю над
конституційністю інших законів; підзаконний характер нормативних
актів, що видаються органами виконавчої влади; переважно
субсидіарна роль правового звичаю);
6) невизнання судової практики в якості джерела права або її
визнання лише як допоміжного джерела (так, судове рішення, що
ґрунтується на аналогії права, підтверджене відповідним вищим
судовим органом, може сприйматися іншими судами при
вирішенні подібних справ як фактичний прецедент); судова
практика діє в рамках, встановлених законодавцем (згідно
принципу верховенства закону);
7) єдність системи права (поділ її на галузі та інститути права);
диференціюється право у всіх країнах романо-германської правової
сім’ї на одні й ті ж основні галузі (конституційне, адміністративне,
кримінальне, цивільне, процесуальні галузі), подібною є диференціація
і на рівні правових інститутів;
8) кодифікований характер права;
9) подібна юридична техніка (наявність спільної юридичної мови і
подібних прийомів викладення правових норм);
10) більш-менш єдина система правових принципів, у тому числі тих,
що визначають специфіку судової діяльності;
11) відносна одноманітність судової та адміністративної практики;
суддя не зв'язаний раніше прийнятими рішеннями інших судів, за
винятком судової практики Верховного або Конституційного
судів (при розгляді нової справи судова практика може бути
відкинута, тобто здійснений «поворот практики»).
Особливо важливою характеристикою правових систем романогерманської правової сім'ї є поділ права на приватне і публічне. Ці дві
складові позитивного права у континентальній Європі розвивалися
нерівномірно. Приватне право набуло високого рівня розвитку ще в
давньому Римі (конституційного, адміністративного і навіть повноцінного
кримінального права у Римі не було) і було відроджене в часи
Середньовіччя завдяки університетській науці. Юридичні школи
континентальної Європи формувалися переважно на основі вивчення
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цивільного права (останнє було використане як модель для подальшої
розробки всіх інших галузей). Головні принципи публічного права
були відпрацьовані лише у ХІХ-ХХ ст. (на основі державницьких ідей
епохи Просвітництва і під впливом визнання у більшості країн
Західної Європи доктрини, якою стверджувалося існування невід’ємних
прав людини, що зумовило усвідомлення необхідності обмеження
правом державної влади).
Англо-американське (загальне) право історично склалося в Англії
та Уельсі (воно не поширюється на Північну Ірландію, Шотландію,
острови Ла-Манш і Мен, тому його не можна назвати правом
Великобританії). До сім'ї загального права також належать правові
системи США, Австралії, Канади, Нової Зеландії, країн групи
Британської Співдружності (майже третина країн світу відчула на собі
вплив системи загального права).
Головні ознаки англо-американського (загального) права:
1) не передбачає поділу на приватне і публічне право, імперативне і
диспозитивне право, галузі та інститути права;
2) інше ніж в романо-германському праві розуміння правової норми:
вона являє собою положення з основної частини рішень, винесених
вищими судами, і тісно пов’язана з обставинами конкретної справи
(таку норму не можна зробити більш загальною і абстрактною, бо
це перетворить прецедентне право на право доктринальне);
3) судова практика визнається джерелом права (навіть норми права,
що містяться у законах, англійські суди застосовують тільки після
того, як вони розтлумачені судами); тобто головним джерелом
права є правовий прецедент;
4) закони в англійському праві відіграють другорядне значення (вони,
як правило, вносять доповнення чи корективи в норми, створені
судами);
5) структура права зумовлює неможливість його кодифікації;
англійське право створювалося судовою і адміністративною
практикою, тому воно менш логічне і послідовне, несистематизоване і
важкодоступне;
6) домінування процесуального права над матеріальним (історично
склалося так, що в Англії головним для юриста було вміти
порушити справу, знайти форму позову – необхідну процедуру, яка
дозволяла звернутися до суду, а якщо ж процес починався, можна
було покластися на присяжних, які знайдуть правильне рішення);
проте нині англійська судова процедура дещо уніфікована, а
матеріальне право досягло рівня матеріального права романогерманської правової сім’ї.
Англійське право пройшло декілька етапів у своєму розвитку:
1) період англосаксонського права (до норманського завоювання 1066 p.);
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2) період становлення загального права, яке утверджується на
противагу місцевим звичаям (1066 – 1485 pр.);
3) період розвитку загального права і становлення права справедливості
як додаткової правової системи (1485 – 1832 pp.);
4) період широкого розвитку статутного права (законодавства) (від
1832 р. до нашого часу).
Після норманського завоювання 1066 р. функція правосуддя
здійснювалася здебільшого феодальними судами (судами баронів та
ін.) на основі звичаєвого права. Король втручався в суперечки тоді,
коли існувала загроза миру в королівстві і коли обставини складалися
так, що їх не можна було вирішити у звичайному порядку. В рамках
Curia regis (суду для вельможних людей і найважливіших справ)
склалися спеціальні комісії зі специфічною судовою компетенцією,
засідання яких відбувалися у Вестмінстері. Зокрема, до їх компетенції
належали справи, що стосувалися королівських фінансів, нерухомості,
а також справи про тяжкі кримінальні злочини.
У ході діяльності королівських (вестмінстерських) судів склалася
судова практика, коли судді керувалися нормами тих стосунків, що
вже існували, і на їх основі виробляли свої юридичні принципи
(рішення). Сукупність цих рішень (прецедентів) стала еталоном для
розгляду подібних справ у судах і, будучи обов'язковою для всіх
інших судів, утворила систему загального права.
Наприкінці середніх віків королівські суди були практично єдиним
органом правосуддя, бо муніципальні, торговельні та церковні суди
розглядали лише малозначні справи, а сеньйоральні суди вже
припинили на той час своє існування. Але масштаби (обсяг) діяльності
королівських судів обмежувалися тим, що аж до реформи 1875 р. вони
продовжували залишатися судами з винятковою юрисдикцією:
заінтересована в розгляді справи приватна особа зверталася до вищої
посадової особи (канцлера) з проханням видати спеціальний припис
(writ) суду розглянути її справу, але такий припис видавався в разі
подібності з раніше вже підтвердженими підставами для позовів,
перелік яких був досить обмеженим (наприклад, перед судовою
реформою в 1872 р. таких випадків було лише 76). Кожному позову
відповідала спеціальна процедура.
Отже, королівські суди були обмежені дуже вузькою компетенцією
і суворою казуїстичною процедурою. Крім того, норми загального
права знали інститут тільки фізичного примусу, зовсім виключаючи
моральний. Оскільки кількість звернень зростала, загальне право вже
не могло впоратися із щодалі більшим навантаженням. Це зумовило
необхідність створення спеціальної юрисдикції, що ґрунтувалася на
королівській прерогативі і була спрямована на пом’якшення і
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доповнення норм загального права та вирішення питань відповідно до
вимог моралі і справедливості.
Починаючи з XV ст. приватні особи, які не мали можливості
розглянути справу в королівських судах, звертаються безпосередньо
до короля з проханням про втручання через Лорда-канцлера,
внаслідок чого частина функцій щодо здійснення правосуддя
зосередилася в канцлерському суді. Це призвело до формування
паралельної правової системи – права справедливості, яка за своєю
процедурою повністю відрізнялася від загального права. Право
справедливості надало нові способи захисту там, де загальному праву
їх бракувало.
Майже всі норми права справедливості були створені в період між
1529 р. (закінченням канцлерства Уолті) і 1827 р. (закінченням
канцлерства лорда Ілдоуна). Інколи ці норми були наслідком визнання
нових правил, що повністю не визнаються судами загального права
(виняткова юрисдикція), або дарування нових способів захисту, яких
не мало загальне право (паралельна юрисдикція).
Отже, право справедливості доповнювало й усувало вади
загального права. Канцлер не повинен був вступати у конфлікт з
нормами загального права (навпаки, він зобов’язаний був виявляти
шану до норм цього права і діяльності королівських судів). Коли
право справедливості доповнювало загальне право, воно не йшло
врозріз із приписами загального права. Проте, коли право
справедливості усувало вади загального права, суд канцлера вступав у
конфлікти з судами загального права. Траплялося так, що канцлер
розривав договір, а суди загального права примусово приводили його
до виконання.
До 1875 р. право справедливості істотно відрізнялося від
загального права:
 могло застосовуватися лише канцлером;
 його процедура не передбачала інституту присяжних;
 канцлер видавав наказ, тобто приймав не судове, а управлінське
рішення.
Реформи, здійснені відповідно до Актів про судоустрій 18731875 рр., усували конфлікти між судами загального права та судом
канцлера, ліквідувавши самі ці суди і передавши їх повноваження
новому Верховному Суду, у якому було створено два відділення:
1) відділення королівської лави (діяло по усній змагальній процедурі
загального права); 2) канцлерське відділення (діяло по письмовій
процедурі права справедливості).
Більше не існувало будь-якої подвійності в юрисдикції, оскільки
Верховний Суд повинен був сприяти використанню способів захисту
як загального права, так і права справедливості. Всі англійські суди
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отримали право використовувати норми права справедливості та
норми загального права. При цьому закони про судоустрій
уніфікували лише процедуру здійснення правосуддя із загального
права і права справедливості, але не поєднали норми матеріального
права. При колізії норм загального права і норм права справедливості
щодо одного й того ж питання перевага надавалася нормам права
справедливості, внаслідок чого деякі норми загального права зникли.
Судова система Англії включає високе правосуддя (вищі суди) і
нижче правосуддя (нижчі суди). Прецеденти створювались високим
правосуддям. Відповідно до Актів про судоустрій 1873-1875 рр.,
Закону про суд 1971 р., Закону про Верховний суд 1981 р., високим
судом є Верховний суд, який включає Високий суд, Суд корони і
Апеляційний суд. Крім того, до високих судів належить Апеляційний
комітет палати лордів і Судовий комітет Таємної ради.
Сучасне англійське право складається з двох систем, кожна з яких
має свій предмет та процедуру регулювання. Для того, щоб визначити,
до якого права належить справа, слід з’ясувати її галузеву належність:
загальне право включає питання кримінального, договірного, цивільноделіктного права, а право справедливості – питання про нерухомість,
довірчу власність, торгівлю, спадкування тощо.
Загальне право і право справедливості обмежені існуючою
доктриною прецеденту і можуть тільки варіювати і розширювати
застосування вже сформульованих принципів. Правило прецеденту,
що укорінилося в першій половині XIX століття, зобов'язує
англійських суддів дотримуватися раніше прийнятих рішень.
Крім загального права і права справедливості до структури
англійського права входить також статутне право (законодавство),
джерелом якого є акти представницьких органів. Роль законодавства з
часом все підвищувалася (якщо більша частина принципів англійського
права веде свій початок від загального права і права справедливості,
то величезна кількість деталей нині міститься у законі).
Звичай також є джерелом англійського права, але його значення є
другорядним (чинний і нині закон 1265 р. встановив можливість
використовувати лише звичаї, які склалися і були чинними до 1189 р.).
В англійських колоніях Північної Америки з 1607 р. було
запроваджене загальне право і англійські закони, що були видані до
колонізації Америки. Після видання Декларації незалежності США
1776 р. і Конституції США 1787 р. загострилася боротьба між
прибічниками загального права і кодифікації, яка почалася у Новому
Орлеані у 1808 р. складанням кодексів. У цілому перемогли
прибічники загального права.
У праві США є поділ на загальне право і право справедливості,
процесуальне право домінує над матеріальним. Проте загальне право
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США порівняно з англійським є специфічним: його основою є
англійське загальне право, що виникло тільки до 1776 р., а право,
сформоване парламентом Англії, у США взагалі не застосовувалося.
Вищі суди США (Верховний суд США і верховні суди штатів) не
вважають себе пов’язаними власними прецедентами. Закони у США
(федеральні та окремих штатів) відіграють значно більшу роль, ніж у
Англії.
Сім'я релігійно-традиційного права охоплює:
1) релігійні правові системи (засновані на певному віровченні) –
мусульманське, канонічне, індуське, іудейське право;
2) традиційні правові системи (засновані на звичаєвому праві) –
японське, далекосхідне і звичаєве право окремих держав Африки,
Азії, Океанії.
Загальною ознакою для них є те, що всі вони функціонують поряд з
національним правом окремих держав, а ступінь впливу на суспільство
залежить від їх авторитету серед населення.
Мусульманське право являє собою правила поведінки прибічників
ісламу (нині понад 500 мільйонів осіб). Виникло воно на території
Аравійського півострова (область Хіджаз), а період його становлення
охоплює VII-X ст.
Шаріат («шлях праведного життя») – звід мусульманських
теологічних та правових нормативів – як вважається, був
встановлений Аллахом і переданий ним через пророка Мухаммеда.
Шаріат ґрунтується на обов’язках віруючої людини, а не на її правах
(абсолютна більшість норм мусульманського права мають імперативний
характер). Принцип рівності за шаріатом поширюється тільки на
правовірних (чоловіків).
Нормативну частину шаріату (фікх) становлять норми, які
регламентують порядок виконання основних релігійних обов’язків і
встановлюють правила поведінки між мусульманами та мусульман з
немусульманами. Фікх називають мусульманським правом у широкому
розумінні, а вузьке розуміння мусульманського права – це норми, що
регулюють виключно відносини між людьми. Отже, норми шаріату
охоплюють релігію, мораль, право.
Джерелами мусульманського права є Коран, сунна, іджма та кійас
(їх узгоджене об'єднання дістало назву системи «чотирьох коренів»
ісламського права).
Коран (араб. – «читати вголос») за віровченням ісламу є книгою
нествореною, вона – саме слово Аллаха. Коран складається із 114 глав
(сур). Кожна сура складається з аятів (віршів). За мусульманською
традицією одкровення передавалися Аллахом його посланцеві пророку
Мухаммеду через ангела (святого Духа) приблизно у 610-632 рр., а їх
запис вівся протягом наступних десятиліть. Поряд з релігійно298

моральними положеннями приблизно в 300 віршах Корану подані
настанови нормативно-юридичного характеру.
Сунна (араб. – звичай, образ дій, поведінка) – збірник переказів
(хадісів), у яких йдеться про життя пророка Мухаммеда,
розповідається про його вчинки та наводяться висловлювання, що є
дороговказом у житті для віруючого. Лише близько 500 хадісів
можуть бути віднесеними до норм в правовому розумінні.
Іджма (доктрина мусульманського права) – це єдина думка, якої
досягли вчені всіх або ж однієї юридичної школи з питань ісламу і
обов'язків правовірних. Ці школи в основному поділяються на дві
групи – сунітське та шиїтське право. Звернувшись до Корану та сунни,
мусульманські судді (каді) не завжди могли пристосувати їх
положення до розгляду конкретних справ. Тому, починаючи з VIII ст.
функцію тлумачення перших двох джерел почали здійснювати правові
школи, що зробило доктрину провідним джерелом права. При цьому
судді втратили право прямо посилатися на Коран та сунну, а були
зобов'язані застосовувати норми в інтерпретації певної правової
школи тлумачення.
Кійас (метод міркування за аналогією) – застосування положень,
сформульованих у Корані, сунні та іджмі, для розгляду подібних та
аналогічних випадків (на основі випадків із життя пророка, його
висловлювань або мовчання).
Мусульманська правова доктрина виокремлює сьогодні такі галузі
права:
1) норми, пов’язані з відправленням релігійного культу;
2) норми, які встановлюють приписи щодо особистого статусу
правовірних (шлюб, розлучення, заповіт, спадкування, опіка,
обмеження правоздатності та інші);
3) норми, які утворюють цивільне право (власність, угоди, виконання
зобов’язань та інші);
4) норми, які утворюють галузь «владних норм» (державно-,
адміністративно- та фінансово-правові відносини);
5) норми, які утворюють галузь деліктного (кримінального) права;
6) судове право (порядок утворення, функціонування і компетенція
органів, покликаних здійснювати правосуддя);
7) міжнародне право – «сийар» (взаємовідносини мусульманської
держави на міжнародному рівні).
У XX ст. мусульманські держави здійснили кодифікацію окремих
галузей права за західноєвропейським зразком (цивільного, торгового,
процесуального, кримінального та ін.), що помітно урізноманітнило
правові традиції кожної з держав. Посилення ролі нормативного акта,
хоча й прийнятого на основі принципів ісламу, призвело також до
послаблення ролі доктрини в процесі розгляду юридичних справ.
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Праці вчених-юристів як субсидіарні (додаткові) джерела
застосовуються лише за наявності прогалин у законодавстві Єгипту,
Сирії, Ірану, Іраку, Пакистану, Лівії, Алжиру та ін. У сучасному світі
ідеї «вестернізації» найменше торкнулися таких держав, як Саудівська
Аравія, Оман, емірати Персидської затоки. Отже, необхідно розмежовувати
релігійне мусульманське право і право мусульманських держав.
Канонічне право є сукупністю правових рішень (канонів),
встановлених, головним чином, на всесвітніх та деяких інших
церковних соборах християнської церкви. У католицькій церкві
канонічне право вміщує також постанови римських пап.
Слово «канон» у перекладі з грецької означає «норма», «міра»,
«стандарт». Найбільш ранніми канонами є правила нового Заповіту.
Розрізнені норми різних єпархій, декретів пап були систематизовані у
Зводі канонічного права 1582 р. (Corpus juris canonici). Аж до XX ст.
жодних інших кодифікацій канонічного права не відбувалося, воно
лише інтерпретувалося каноністами. Поширення в Західній Європі
Кодексу Наполеона стало імпульсом до проведення кодифікації
канонічного права з 1904 р. по 1918 р. Розроблений тоді кодекс
залишався основним правом римської католицької церкви до 1983 р.,
коли був введений новий кодекс.
Канонічне право – це гібридна соціально-регулятивна система,
оскільки вона об’єднує поряд з власне правовими також корпоративні
і моральні норми. Як правові норми корпоративне право можна
розглядати тією мірою, якою воно визнається обов'язковим у тій чи
іншій державі (наприклад, абсолютна теократична монархія Ватикану).
Індуське право поширюється на осіб, які сповідують індуїзм
незалежно від місця проживання (близько 350 мільйонів осіб, які
мешкають переважно в Індії, а також у Пакистані, Бірмі, Сінгапурі,
Малайзії та державах Східної Африки).
Ряд положень індійського збірника Веди (II тис. до н. е.) є
правилами поведінки загального характеру. Поступово сформувалася
система інших джерел права: веди – священні книги, ідейні засади
індуського права; смрити – правові трактати, що коментують веди;
збірники висловлювань індійських авторитетів; звичаї – правила
поведінки доброчесних, розсудливих людей. Традиційні норми
стародавнього та середньовічного права і сьогодні залишаються
складовою частиною внутрішньодержавного права Індії.
Характерні ознаки індуського права:
1) застосовується лише до індусів (за народженням і релігією) та
навернутих до індуїзму і діє незалежно від місця проживання
особи;
2) поширюється на такі категорії відносин, як внутрішньосімейні,
кастові, відносини землекористування, договірного права, права
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власності;
3) відносна незалежність від інших правових систем (англійського,
мусульманського права);
4) наявність жорстких правил станово-кастової організації, за якою
члени кожної касти – брахмани (священнослужителі), кшатрії
(військові), вайшиї (торговці) та шудри (слуги і ремісники) мають
власну систему прав і обов'язків, власну мораль, рівень пізнання
істини;
5) тісний зв'язок з релігійно-філософською і соціально-етичною
системами, що засновані на віротерпимості, багатоманітності
(релігійні догми не мають уніфікованого характеру, а церква –
ієрархічної організації);
6) здатність до адаптації в умовах постійних соціально-економічних і
політичних змін;
7) включення до сфери дії індуського права представників
неортодоксальних релігійних общин, сектантських груп (ар'ясамаджисти, джайни, буддисти, сікхи та ін.).
Сьогодні окремі положення індуського права зазнали змін у зв'язку
з прийняттям законодавчих актів: скасована відповідальність за
порушення норм кастової належності, заборонена полігамія, дозволені
розлучення, встановлено право на отримання аліментів та ін.
Іудейське право (єврейське право, Talmud law) виникло понад три
тисячоліття тому, розвивалося і зберігалося як право єврейського
народу незалежно від того, чи була державність у євреїв. Цьому
процесу сприяла наявність внутрішньої автономії єврейських общин (їм
дозволялося мати органи самоврядування і власні судові установи).
Іудейське право являє собою нормативну частину усного вчення –
Талмуда. Воно включає також Агаду – стародавні сказання та легенди,
висловлювання мудреців, повчальні історії. Спочатку нормативні
положення передавались усно із покоління в покоління, а в V ст. були
зафіксовані в письмовій формі. Писане вчення – Тора, отримане
Мойсеєм на горі Сіон, є основним джерелом права для суддів. Іншим
джерелом є талмудична література – Мішна, Мндрашим, Барайти,
Єрусалимський та Вавилонський Талмуди.
Характерні ознаки іудейського права:
1) релігійно-національний характер (додержання релігійних приписів
для євреїв так само обов'язкове, як і додержання юридичних
законів;
2) регулює цивільні, сімейні, трудові і кримінально-правові відносини;
3) постійно вдосконалювалось винятково представниками єврейської
юридичної думки, що відрізняє його від інших релігійнотрадиційних правових систем;
4) забороняє євреям звертатися до неєврейських судових інстанцій,
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хоча презюмується, що законів держави слід обов'язково дотримуватися
(ця заборона не стосується звернень до державних судів після
створення Ізраїлю).
Характерно, що сучасна судова система держави Ізраїль не
пов'язана зобов'язанням дотримуватися принципів єврейського права,
хоча фактично законодавство і судова практика втілює багато
положень із стародавніх джерел, особливо в галузі приватного права.
Існує проблема колізії приписів єврейського права, що виникла
внаслідок світового географічного розселення єврейських общин
(сформувалися різні правила та норми, що застосовуються при
розгляді подібних юридичних проблем у різних регіонах).
Далекосхідне право походить з Китаю і пов'язане з філософськими
вченнями конфуціанства, даосизму, буддизму. Етичні цінності і
традиції цієї держави мали значний вплив на Монголію, держави
Індокитаю, Малайзію, Бірму, Японію, Корею.
Народи цих країн на відміну від Заходу не схильні були вірити у
право як ефективний засіб забезпечення соціального порядку і
справедливості. Позитивне право не вважалося цінністю (добром),
воно навпаки розглядалося тією чи іншою мірою як зло. Соціальною
цінністю визнавалися традиції, етика.
При розв’язанні конфліктів головним є примирення сторін, а не
визначення того, хто правий і хто винний, не застосування примусу
для покарання порушників. До суду зверталися лише тоді, коли були
вичерпані всі інші способи розв’язання конфліктів. У врегулюванні
спорів перевага надавалася помірності і злагоді, методам переконання,
посередництву, самокритичній оцінці поведінки.
В основі конфуціанства лежить прагнення людини співвідносити
свою поведінку з космічною гармонією. Той, хто прагне поводити
себе правильно, повинен любити лише праведні вчинки, не порушувати
встановлену природою рівновагу, підпорядковувати власні інтереси
збереженню гармонії. Правила («лі»), яких слід дотримуватися, не є
однаковими для всіх, а залежать від статусу людини (її статі, фаху,
службового становища, сімейного стану). Право, з позицій конфуціанства,
має дуже загальний характер, не враховує багатоманітності людських
відносин. Водночас правила «лі» дають можливість досить точно
регулювати поведінку сторін у конкретній ситуації. Втручання
офіційних судових органів не в змозі відновити порушену гармонію,
тому перевагу в конкретних ситуаціях слід надавати узгоджувальним
процедурам, домагаючись відновлення прав шляхом взаємних поступок
і терпіння.
Китайська державність протягом понад 2000 років ґрунтувалася
переважно на філософському вченні Конфуція. З роками його
прибічники визнали закони як необхідну форму регулювання відносин
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у суспільстві. Інтенсивний розвиток законодавства в сучасному Китаї за
континентальним зразком не виключає збереження багатьох інститутів
традиційного права.
Японське право як своєрідна система норм, традицій, також було
спрямоване на врегулювання відносин сторін шляхом узгоджувальних
процедур. Норми «гірі» приписують примирення, згоду при розгляді
юридичних справ без звернення до офіційних судових органів. З
середини XIX ст. національне право Японії тяжіє до континентальної
правової сім'ї, оскільки ґрунтується на французькому і німецькому
законодавстві. Проте після Другої світової війни японське право
зазнало значного впливу права США, особливо в галузі економіки.
Звичаєве право держав Африки, Азії та Океанії включає дуже
неоднорідні за рівнем розвитку і різноманітні за конкретними
формами правові системи. Ці форми залежать від: стадії розвитку
суспільства; наявності (відсутності) та особливостей колоніального
режиму в минулому і впливу колишніх метрополій на державу нині;
особливостей джерел; відносної недоступності для впливу з боку
інших держав.
Неповторність системи традиційного права полягає в збереженні
звичаю як важливого регулятора суспільних відносин та його
державному визнанні. Звичай тією чи іншою мірою відомий усім
правовим системам, проте в романо-германському та англоамериканському праві він виконує допоміжну (субсидіарну) роль.
Звичаєве право африканських держав має переважно неписаний
характер і передається з покоління в покоління окремими народами
або племенами, що іноді перетворює його на єдине джерело права. За
даними дослідників, ефективність врегулювання юридичних спорів на
основі звичаєвого права є дуже високою (лише незначний відсоток
справ доходить до офіційних судів).
Основу звичаєвого права становлять обов’язки, причому юридичні
обов’язки не відокремлені від моральних, релігійних та інших.
Звичаєво-правові системи здебільшого спрямовані на захист інтересів
спільноти людей (роду, племені, родини, селища), а не суб'єктивних
прав конкретних осіб. Наприклад: шлюб – це угода між родинами, за
якою наречений чи його представник розраховується за майбутню
дружину викупом або зобов'язується відпрацювати за неї.
Під впливом норм міжнародного права на африканському континенті
стала помітною тенденція до поступового формування загальних
правових принципів, а також ідей становлення ринкових відносин та
демократії.
Так звана «соціалістична правова сім’я» виникла у зв’язку з
утворенням світової системи соціалізму (окремі країни Європи, Азії та
Латинської Америки). Виокремлення цієї сім’ї правових систем
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відбулося за ідеологічним критерієм (за класовою ознакою), а
історично вони належать переважно до романо-германської правової
сім’ї і до неї ж почали повертатися після краху системи соціалізму.
Спільність правових систем соціалістичної правової сім’ї зумовлена
подібністю підходів до праворозуміння, характеристик позитивного
права (джерел права, структури системи права), юридичної термінології
та юридичної науки, що були створені на базі континентального права
радянськими юристами та юристами інших країн «соціалістичного
табору».
На відміну від континентального права:
1) в структурі соціалістичного права не було поділу на публічне і
приватне право (поділ здійснювався лише за галузевим критерієм);
2) панувало вузьконормативне розуміння права (право ототожнювалося
із законом; декларувалося верховенство закону, а ідея верховенства
права відкидалася);
3) незважаючи на конституційний принцип незалежності правосуддя,
суд залишався інструментом в руках правлячого режиму і був
неспроможним контролювати законодавчу і виконавчу гілку влади.
Джерелом соціалістичного права спочатку вважалася «революційна
творчість мас», а згодом – нормативно-правовий акт, стосовно якого
декларувалося, що він виражає волю трудящих (народу), керованих
комуністичною партією. Значна частина нормативно-правових актів,
які приймалися, мала секретний чи напівсекретний характер. Фактично
законодавство було вираженням волі та інтересів партійно-державного
апарату.
Вважається, що до соціалістичної правової сім’ї належать
національні правові системи сучасних Китаю, Північної Кореї, Куби,
В’єтнаму та ін. Хоча країни, які утворилися на території колишнього
Союзу РСР, одразу проголосили демократичний шлях розвитку своїх
національних правових систем, всі вони довгий час залишалися у
межах соціалістичного правового поля (зберігала чинність значна
частина галузевого законодавства, прийнятого ще в умовах СРСР).
Особливо важко піддаються демократичній трансформації такі
елементи колишніх соціалістичних правових систем, як правова
ідеологія і, особливо, правова психологія.
Сучасна Україна належить до кола держав, які переходять від
авторитарно-бюрократичного ладу псевдосоціалізму до громадянського
суспільства і перетворюються з організації тоталітаризованої влади
колишньої партійно-управлінської верхівки на організацію демократичної
влади. Відповідно, її правова система перебуває у стані трансформації
(реформування).
Семінарське заняття
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Питання для обговорення
1. Поняття і структура правової системи.
2. Класифікація правових систем.
3. Романо-германська правова сім’я.
4. Англо-американська правова сім’я.
5. Сім’я релігійного права.
6. Сім’я традиційного права.
Питання для самостійного опрацювання
1. Порівняльне правознавство: загальна характеристика.
2. Соціалістична правова сім’я.
3. Особливості становлення та розвитку національної правової
системи України.
Глосарій: правова система, національна правова система, правова сім’я,
романо-германська правова сім'я, англо-американське право, загальне
право, право справедливості, правовий прецедент, сім'я релігійнотрадиційного права, мусульманське право, шаріат, фікс, коран, сунна,
іджма, кірас, канонічне право, індуське право, веди, смрити, іудейське
право (єврейське право), далекосхідне право, японське право, звичаєве
право, соціалістична правова сім’я.
Питання та завдання для самоперевірки і контролю засвоєння
знань:
1. Дати відповідь на контрольні питання:
1.1. У яких значеннях у правознавстві вживається термін «правова
система»?
1.2. Охарактеризуйте структуру та функції правової системи.
1.3. У які групи (сім’ї) та за якими критеріями об’єднують правові
системи в юридичній науці?
1.4. Охарактеризуйте романо-германську правову сім'ю.
1.5. Дайте характеристику англо-американського права.
1.6. Чим характеризується мусульманське право?
1.7. В чому полягають характерні риси індуського права?
1.8. Охарактеризуйте іудейське право.
1.9. Чим далекосхідне право відрізняється від права країн Європи?
1.10. Назвіть характерні риси звичаєвого права держав Африки, Азії та
Океанії.
2. Скласти термінологічний словник до теми.
3. Скласти опорний конспект питань для обговорення на семінарському
занятті.
4. Виконати завдання:
4.1. Письмово порівняти риси правових систем, що належать до
305

романо-германської та англо-саксонської правових сімей.
4.2. Вказати правову сім’ю, до якої належить правова система
України, письмово обґрунтувавши свою думку.
5. Розв’язати тести:
5.1. Для романо-германської правової сім’ї характерні переваги:
а) приватного права над публічним;
б) процесуального права над матеріальним;
в) інституційної структури над галузевою;
г) практики над доктриною.
5.2. Історичною особливістю романо-германської правової сім’ї є принцип
первинності:
а) публічного права;
б) національного права;
в) приватного права;
г) загального права.
5.3. Наявність розвиненого законодавства характеризує таку правову
сім’ю:
а) англо-американську;
б) традиційну;
в) романо-германську;
г) релігійну.
5.4. Право справедливості, що покликане доповнювати загальне право,
виникло в Англії шляхом винесення рішень:
а) королевою;
б) лордом-канцлером;
в) прем’єр-міністром;
г) парламентом.
5.5. Визнання судової практики джерелом права характеризує правові
системи, що належать до сім’ї:
а) англо-американського права;
б) традиційного права;
в) романо-германського права;
г) загального права.
5.6. У традиційному праві Далекого Сходу історично найважливішим
регулятором суспільних відносин є:
а) законодавство;
б) етика (мораль);
в) релігійні норми;
г) прецедентне право.
5.7. Сукупність всіх юридичних явищ, що існують у певній державі
або групі однотипних держав:
а) система права;
б) правова система;
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в) політична система;
г) державний механізм.
5.8. Правові системи таких країн, як Франція, Німеччина, Італія,
Бельгія, Іспанія, Швейцарія, Португалія, Австрія, Угорщина, належать
до правової сім’ї:
а) англо-американського права;
б) традиційного права;
в) романо-германського права;
г) загального права.
5.9. Правові системи таких країн, як Австралія, Канада, Нова Зеландія,
належать до правової сім’ї:
а) континентального права;
б) традиційного права;
в) романо-германського права;
г) загального права.
5.10. Не передбачає поділу на приватне і публічне право:
а) англо-американське право;
б) право континентальної Європи;
в) романо-германське право;
г) загальне право.
Джерела і література: 9-14, 20, 23, 25, 32, 78.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи
проектно-конструкторського характеру, яке використовується у
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і
завершується разом із складанням поточного чи підсумкового
контролю з навчальної дисципліни.
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер,
спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів,
рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми і має здібності та інтерес до такої роботи Ці завдання
складають варіативну частину модуля і їх виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних
особливостей та академічної успішності студентів, а саме – для
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчальнометодичних рекомендацій в опануванні дисципліни тим з них, хто має
низьку академічну успішність, та створення умов для поглиблення
знань та розвитку творчих здібностей обдарованих студентів. Під час
проведення індивідуальних занять передбачається робота за такими
напрямками: надання допомоги студентам, які потребують додаткових
роз’яснень при підготовці до складання проміжного та підсумкового
контролю (усне та письмове тестування, співбесіда, розгляд
аналітичних оглядів, публікацій за визначеною проблемою тощо);
рекомендації студентам у виконанні індивідуальних завдань та
надання їх роботі творчого спрямування (обговорення матеріалів
наукового реферату з визначеної проблеми; підготовлених доповідей
на студентську наукову конференцію, для участі у засіданнях гуртка
«Ін Юре», у дебатах на засіданнях клубу «Феміда», матеріалів
публікацій у наукових виданнях); підведення підсумків виконання
письмових робіт студентів (тестів, понятійних диктантів, модульних
контрольних робіт) з подальшою корекцією напрямків самостійної
роботи.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:
1. Написання есе.
2. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми.
3. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
4. Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда»
(підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети).
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5. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист
матеріалів наукового реферату чи наукової доповіді на засіданні
гуртка).
6. Підготовка публікації в наукових виданнях.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання есе. Есе
(франц. еssaі – спроба, нарис, від лат. еxagіum – зважування) – це
прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який
виражає індивідуальні враження й міркування з конкретного приводу
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений
погляд на проблему.
Написання студентом есе (не більше одного-двох з навчальної
дисципліни) має сприяти виявленню його наукового, творчого підходу
до розуміння найважливіших питань теми, запропонованої
викладачем або обраної самостійно за погодженням з ним. Кожне есе,
що відповідає вимогам до написання наукових робіт, надає
можливість отримати позитивну оцінку.
Більш поширеною формою індивідуальної творчої роботи є написання
та захист реферату.
Робота над рефератом складається із наступних етапів:
 вибір теми на основі тематики, затвердженої кафедрою;
 накопичення інформаційного матеріалу;
 підготовка та написання реферату;
 захист реферату.
Реферат повинен мати наступну структуру:
 план;
 короткий вступ;
 виклад основного змісту теми;
 висновки;
 список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план з 2-3 пунктів. План не слід занадто
деталізувати – в ньому даються основні, центральні питання теми у
логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації із викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні із бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, систематичний, предметний),
довідкова література (енциклопедії, словники, статистичні збірники),
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наукова та періодична література (монографії, журнали, газети).
Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно ув’язати теоретичні положення із практикою, розкрити
матеріал у відповідності зі складеним планом.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний без помилок, повторів, скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату із наведенням сторінок відповідних розділів.
Зазначені у тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга вказує на номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраний
на комп’ютері з одного боку аркушу формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве –
10 мм, 1,5 інтервал. Кожний розділ плану розпочинається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані у правому верхньому
куті. Обсяг реферату 12-15 сторінок.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8-10
джерел), розташованої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок по кожному літературному джерелу.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому випадку
його необхідно доопрацювати відповідно до наданих в ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо текст
реферату є компіляцією тексту підручника; основні питання не
розкрито або викладено фрагментарно; текст містить помилки;
реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків та
помилок, вказаних у рецензії та складання короткого резюме реферату
(визначення важливих понять, фактів, формулювання висновків), що
буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті і вільному його викладу
під час захисту .
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Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими етапами:
 вибір теми доповіді;
 підбір літератури та інших джерел;
 визначення форми і структури доповіді;
 підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку і повідомити про це викладача,
обраного в якості консультанта (керівника). Тема роботи визначається
в межах загальної проблеми дискусії, запропонованої Радою клубу
«Феміда» і затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути цілком юридичною за змістом, але містити
певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, становила інтерес під кутом
зору ситуації в українському суспільстві та світі і, безперечно,
цікавою для самого доповідача. Також при визначенні теми слід
враховувати доступність (насамперед, наявність у бібліотеці)
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел. Отже, остаточний варіант теми доповіді доцільно
формулювати разом з викладачем-консультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями у збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості і якості джерел, необхідних для належного
розкриття відповідної теми). У процесі вивчення літератури доцільно
робити виписки і записи, поступово формуючи матеріал з окремих
питань доповіді. Оскільки доповідь призначена для використання під
час дискусії, для її підготовки рекомендується широко використовувати
публіцистичні матеріали, особливо ті, що написані «живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи і повинен
включати: «Вступ» (у ньому визначаються актуальність обраної теми,
її взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії і мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; «Висновок» (у ньому
підводиться підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
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чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
«Список літератури».
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи і починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати і скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10-12 сторінок на
папері формату А-4 (210х297). При цьому обсяг вступу повинен
складати не більше 1 сторінки, а висновку – 2 сторінок. На титульній
сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи,
прізвище, ім’я, по-батькові студента, номер групи, прізвище та
ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки і давати точні і повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді зносок (в нижній частині сторінки). Зноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце і рік видання, номер сторінки). Посилання повинні бути
пронумеровані. В кінці роботи з додержанням бібліографічних правил
подається список використаних правових джерел та літератури у такій
послідовності: 1) нормативно-правові акти та інші правові документи
(подаються за юридичною силою і датою прийняття); 2) література
(подається в алфавітному порядку); 3) інші матеріали.
Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Модуль І
ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих
тем:
Державний суверенітет, його співвідношення із суверенітетом
нації, народу.
Загальна характеристика історичних типів держави та основні
причини їх зміни.
Публічна влада первіснообщинного суспільства та державна влада:
порівняльна характеристика.
Перспективи формування соціальної держави в Україні.
Перспективи формування соціальної держави в Україні.
Виконати презентацію в аудиторії до однієї із тем лекційного чи
семінарського заняття:
Місце загальної теорії держави і права в системі юридичних наук.
Структура форми держави.
Сутність та засоби реалізації принципу розподілу державної влади.
Структура механізму держави.
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5. Структура політичної системи суспільства.
Модуль ІІ
СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих
тем:
1. Співвідношення економіки, політики і права.
2. Принцип верховенства права: поняття, сутність та основні шляхи
забезпечення його дії.
3. Значення законів в умовах правової держави.
4. Фактори, які обумовлюють різноманітність форм права.
5. Співвідношення правоутворення і правотворчості.
Виконати презентацію в аудиторії до однієї із тем лекційного чи
семінарського заняття:
1. Головні підходи до праворозуміння.
2. Структура норми права.
3. Види форм права.
4. Класифікація нормативно-правових актів.
5. Структура системи права.
Модуль ІІІ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із поданих
тем:
1. Місце і роль правових відносин у правовій системі держави.
2. Причини правопорушень і шляхи їх усунення.
3. Необхідність тлумачення норм права.
4. Законність і демократія.
5. Роль правової культури у формуванні правової держави.
Виконати презентацію в аудиторії до однієї із тем лекційного чи
семінарського заняття:
1. Структура правових відносин.
2. Класифікація юридичних фактів.
3. Склад правопорушення.
4. Види юридичної відповідальності.
5. Стадії застосування нормативних приписів.
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Об’єктами контролю знань, що оцінюються, є робота студентів на
лекціях, семінарських (практичних) заняттях, якість та своєчасність
виконання індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних
робіт. Контрольні заходи здійснюються викладачами і включають
поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль знань студентів здійснюється при проведенні
лекцій, семінарських (практичних), шляхом перевірки виконання
індивідуальних завдань.
Під час проведення семінарських (практичних) занять
застосовуються такі методи контролю, як усне та письмове
опитування студентів з питань, визначених планом заняття,
дискусійне обговорення проблемних питань з теми заняття, письмове
складання студентами тестів та інше.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок («відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно»).
Критерії оцінювання відповіді студента на семінарському
(практичному) занятті:
«5» – вичерпна і глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, глибоко засвоїв основну й додаткову
літературу з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й
упевнено, не прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється
точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й
логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент
виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді
відповідає на всі питання викладача та товаришів.
«4» – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Нерідко звертається до конспекту.
«3» – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для
подальшого навчання і роботи за фахом. Доповідач прикутий до
конспекту, припускається грубих помилок. Матеріал частково
розкриває проблему. Відповідає на поставлені запитання з помилками,
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
«2» – студент читає з конспекту. Матеріал розкриває проблему
поверхово чи фрагментарно або зовсім не розкриває сутності
питання.. На запитання викладачів та студентів відповісти не може.
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Поточний контроль, який має місце під час проведення поточних
модульних робіт, здійснюється шляхом виконання студентами
відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою відповідного
програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу. Оцінювання знань студентів при виконані поточних
модульних робіт здійснюється за 100-бальною шкалою. Загальна
оцінка за поточний модульний контроль визначається як
середньоарифметична за формулою: (М1+М2)/2
Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, у перебігу яких викладач визначає
загальний рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем,
винесених на самостійне опрацювання (зокрема, під час семінарських
(практичних) занять). У додатковому контролі засвоєння студентом
кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби немає,
оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (поточна модульна
контрольна робота). У ній рівномірно представлений увесь
навчальний матеріал змістового модуля.
Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни
«Теорія держави і права» здійснюється у формі екзамену. Підсумкова
оцінка визначається за середньозваженою оцінкою, виходячи із
загальної оцінки за поточний модульний контроль і оцінки за здачу
екзамену. Оцінювання знань студентів при здачі екзамену
здійснюється за 100-бальною шкалою.
Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної
дисципліни проводиться за формулою: М×0,6+Е×0,4
Робочою
начальною
програмою
навчальної
дисципліни
передбачена можливість набрання студентом також додаткових балів
(не більше 30).
Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення
навчальної дисципліни «Теорія держави і права»:
Форма
роботи
1. Навчальна

Вид роботи
1. Участь в предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь в конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчально315

Бали
20

20

15

Форма
роботи

2. Науководослідна

Вид роботи
дослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист реферату з визначеної
проблеми
1. Участь у роботі наукового гуртка «Ін
Юре» (підготовка та захист матеріалів
наукового реферату на засіданні гуртка).
2. Участь у роботі студентського
дискусійного клубу «Феміда» (підготовка
доповіді, участь у дебатах, оформлення
стіннівки)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Підготовка матеріалів власних досліджень
до участі в науковій конференції
5. Підготовка публікації в науковому виданні

Бали
10

15

15

20
20
20

Загалом підсумкове оцінювання навчальної діяльності студента з
навчальної дисципліни «Теорія держави і права» здійснюється за 4бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»),
100-бальною шкалою та за шкалою ЄКТС.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та
шкалу ЄКТС здійснюється в такому порядку:
Оцінка за
шкалою ЄКТС

Оцінка за бальною
шкалою, що
використовується в ПУЕТ

F

0–34

FX

35–59

E
D
C
B
A

60–63
64–73
74–81
82–89
90–100

Оцінка за 4-бальною шкалою
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни
Незадовільно з можливістю
повторного складання
Задовільно достатньо
Задовільно
Добре
Дуже добре
Відмінно
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО
КОНТРОЛЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Модуль І
ДЕРЖАВА, ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, ПРАВО
Поняття і предмет загальної теорії держави і права, її місце в
системі юридичних наук.
Методологія юридичної науки: філософський, загальнонауковий і
спеціальній рівні. Формально-догматичний метод.
Поняття, ознаки і сутність держави.
Суверенітет держави, народу, нації: поняття і співвідношення.
Типологія держави: поняття, критерії, основні підходи. Історичні
типи права.
Основні концепції (теорії) походження держави: загальна
характеристика.
Договірна теорія походження держави: автори, основні
положення, сучасне значення.
Марксистська теорія походження держави: автори, основні
положення, сучасне значення.
Загальні закономірності виникнення держави. Азіатський та
європейський способи виникнення держави.
Поняття і класифікація функцій держави.
Внутрішні функції держави.
Зовнішні функції держави.
Правові форми і методи здійснення функцій держави.
Поняття і структура форми держави.
Форма державного правління: загальна характеристика.
Республіка як форма правління: поняття і види. Нетипові види
республік.
Парламентська республіка: характер виборів, підзвітність уряду,
механізм стримувань і противаг.
Президентська республіка: характер виборів, підзвітність уряду,
механізм стримувань і противаг.
Парламентсько-президентська республіка: характер виборів,
підзвітність уряду, механізм стримувань і противаг.
Монархія як форма правління: поняття і види. Нетипові види
монархій.
Форма державного устрою: загальна характеристика.
Унітарна держава як форма державного устрою.
Федерація як форма державного устрою.
Політичний (державний) режим: загальна характеристика.
Види антидемократичних політичних режимів та їх
характеристика.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Поняття, форми та інститути демократії.
Принципи і функції демократії. Недоліки демократії.
Поняття і структура механізму держави.
Державний апарат, принципи його організації та діяльності.
Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та
судової влади. Принцип поділу влади та його конституційне
втілення в Україні.
Поняття, структура і функції громадянського суспільства. Типи
співвідношення держави і громадянського суспільства.
Поняття і структура політичної системи суспільства.
Партії в політичній системі суспільства.
Держава в політичній системі суспільства.
Поняття і ознаки правової держави.
Поняття і ознаки соціальної держави.
Модуль ІІ
СУТНІСТЬ, НОРМА І ФОРМА ПРАВА
Право: поняття і сутнісні ознаки. Загальносоціальне та юридичне
право.
Функції права та його соціальна цінність.
Поняття і значення праворозуміння. Головні підходи до
праворозуміння.
Теорія природного права.
Юридичний позитивізм і нормативізм.
Сучасні підходи до розуміння права. Посткласична парадигма у
теоретичному правознавстві.
Закономірності і теорії виникнення права.
Соціальні норми первіснообщинного ладу та їх відмінність від
правових норм.
Поняття і класифікація принципів права.
Юридичні принципи права.
Верховенство права: поняття, зміст і шляхи забезпечення в
Україні.
Поняття соціальної норми: сутність, ознаки, класифікація.
Правові норми в системі соціальних норм.
Право і мораль: поняття і співвідношення.
Поняття, ознаки і структура норми права.
Диспозиція в структурі норми права. Види диспозицій.
Гіпотеза в структурі норми права. Види гіпотез.
Санкція в структурі норми права. Види санкцій.
Поняття і види норм права. Спеціалізовані норми права.
Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
318

20. Джерела (форми) права: поняття, види та співвідношення в
сучасних системах права.
21. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості
використання в сучасних системах права.
22. Правовий прецедент як джерело права: поняття та особливості
використання в сучасних системах права.
23. Поняття, ознаки і види законів, їх місце в системі джерел права
України.
24. Поняття і види конституцій, їх місце в системі законодавства.
25. Підзаконний нормативно-правовий акт:
поняття, види,
юридичні властивості.
26. Дія нормативно-правових актів.
27. Правова система, система права і система законодавства:
співвідношення понять.
28. Поняття і структура системи права.
29. Галузі права: поняття, види, місце в системі права. Правовий
режим.
30. Інститути права: поняття, види, місце в системі права.
31. Матеріальне та процесуальне право.
32. Публічне та приватне право.
33. Предмет і метод правового регулювання.
34. Вертикальна структура системи законодавства.
35. Горизонтальна структура системи законодавства.
36. Співвідношення між нормами міжнародного та національного
права.
37. Поняття і етапи правоутворення.
38. Правотворчість: поняття, функції, принципи, види.
39. Стадії створення нормативно-правових актів.
40. Законодавча техніка. Юридичні терміни.
41. Систематизація нормативно-правового матеріалу: поняття і види.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Модуль ІІІ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
Правовідносини: ознаки, види, підстави виникнення.
Поняття і структура правових відносин.
Суб’єкти правових відносин. Правосуб'єктність.
Суб’єктивні права, правомочності та юридичні обов’язки
суб’єктів права.
Поняття і види об’єктів правових відносин.
Юридичні факти: поняття і види. Фактичний склад. Презумпції.
Юридичні фікції.
Поняття, ознаки і види правової поведінки.
Поняття, ознаки і види правомірної поведінки.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Поняття, склад і види правопорушень.
Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.
Загальні принципи, мета і функції юридичної відповідальності.
Поняття і форми реалізації правових норм.
Застосування норм права як особлива форма його реалізації.
Стадії застосування норм права. Основні вимоги правильного
застосування нормативних приписів.
Акти правозастосування: поняття, властивості, види.
Прогалини в праві, способи їх подолання і усунення.
Колізії в праві, способи їх подолання і усунення.
Поняття і способи тлумачення норм права.
Поняття і види тлумачення норм права.
Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості,
види.
Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.
Поняття і функції законності.
Правопорядок: поняття, зміст та шляхи зміцнення в Україні.
Співвідношення права, законності і правопорядку. Громадський
порядок і правопорядок.
Гарантії законності та правопорядку.
Поняття і функції правосвідомості.
Структура правосвідомості.
Види правосвідомості.
Проблема співвідношення правосвідомості та права.
Правова культура: поняття та структура.
Поняття і види деформацій правосвідомості.
Правовий нігілізм: поняття, причини виникнення і шляхи
подолання.
Поняття правового регулювання. Правовий вплив.
Способи, методи і типи правового регулювання. Правовий режим.
Види правового регулювання.
Механізм правового регулювання: поняття і структура.
Ефективність правового регулювання.
Поняття і структура правової системи. Правова сім’я.
Класифікація правових систем.
Романо-германська правова сім’я: загальна характеристика.
Англосаксонська правова сім’я: загальна характеристика.
Сім’я релігійного права: загальна характеристика.
Мусульманське право: загальна характеристика.
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Приклад побудови поточної модульної контрольної роботи
Поточна модульна контрольна робота складається із різнорівневих
завдань, серед яких більшість складають тестові. Тестові завдання з курсу
«Теорія держави і права», орієнтовані на системну контекстну інтерпретацію
тієї чи іншої правової категорії (поняття), функціонально спрямовані на
розвиток професійного мислення.
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Кафедра правознавства
Поточна модульна контрольна робота
з навчальної дисципліни «Теорія держави і права»
Модуль 3. Реалізація права
Варіант 2
Теоретичні завдання
Підготувати відповідь на питання:
1. Романо-германська сім’я правових систем: загальна характеристика.
Практичні завдання
Розв’язати тести:

1. У межах якого типу праворозуміння право трактується як система юридичних норм,
установлених та забезпечених державою:
A. Юридичний позитивізм.
B. Соціологічна юриспруденція.
C. Психологічна юриспруденція.
D. Юснатуралізм.
2. Охарактеризуйте співвідношення соціальних норм і норм права:
A. Поняття правових норм і соціальних норм збігаються.
B. Поняття соціальної норми є більш широким, норми права – це різновид соціальних норм.
C. Соціальна норма є різновидом правової норми.
D. Кожна соціальна норма є правовою, але не кожна правова норма є соціальною.
3. Загальнообов'язкове, формально визначене, установлене або офіційно визнане
державою і забезпечене її примусовою силою правило поведінки – це:
A. Моральна норма.
B. Корпоративна норма.
C. Релігійна норма.
D. Правова норма.
4. Одна й та сама особа не може бути Президентом України:
A. Більше одного строку.
B. Більше двох строків підряд.
C. Більше трьох строків підряд.
D. Більше чотирьох строків підряд.
5. Україна за формою державного правління є:
A. Унітарною державою.
B. Федеративною державою.
C. Демократичною державою.
D. Республікою.
Провідний викладач ___________ Гладкий С.О.
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ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Поняття і предмет загальної теорії держави і права, її місце в
системі юридичних наук.
Методологія юридичної науки: філософський, загальнонауковий і
спеціальній рівні. Формально-догматичний метод.
Поняття, ознаки і сутність держави.
Суверенітет держави, народу, нації: поняття і співвідношення.
Типологія держави: поняття, критерії, основні підходи. Історичні
типи права.
Основні концепції (теорії) походження держави: загальна
характеристика.
Договірна теорія походження держави: автори, основні
положення, сучасне значення.
Марксистська теорія походження держави: автори, основні
положення, сучасне значення.
Загальні закономірності виникнення держави. Азіатський та
європейський способи виникнення держави.
Поняття і класифікація функцій держави.
Внутрішні функції держави.
Зовнішні функції держави.
Правові форми і методи здійснення функцій держави.
Поняття і структура форми держави.
Форма державного правління: загальна характеристика.
Республіка як форма правління: поняття і види. Нетипові види
республік.
Парламентська республіка: характер виборів, підзвітність уряду,
механізм стримувань і противаг.
Президентська республіка: характер виборів, підзвітність уряду,
механізм стримувань і противаг.
Парламентсько-президентська республіка: характер виборів,
підзвітність уряду, механізм стримувань і противаг.
Монархія як форма правління: поняття і види. Нетипові види
монархій.
Форма державного устрою: загальна характеристика.
Унітарна держава як форма державного устрою.
Федерація як форма державного устрою.
Політичний (державний) режим: загальна характеристика.
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25. Види антидемократичних політичних режимів та їх
характеристика.
26. Поняття, форми та інститути демократії.
27. Принципи і функції демократії. Недоліки демократії.
28. Поняття і структура механізму держави.
29. Державний апарат, принципи його організації та діяльності.
30. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та
судової влади. Принцип поділу влади та його конституційне
втілення в Україні.
31. Поняття, структура і функції громадянського суспільства. Типи
співвідношення держави і громадянського суспільства.
32. Поняття і структура політичної системи суспільства.
33. Партії в політичній системі суспільства.
34. Держава в політичній системі суспільства.
35. Поняття і ознаки правової держави.
36. Поняття і ознаки соціальної держави.
37. Право: поняття і сутнісні ознаки. Загальносоціальне та юридичне
право.
38. Функції права та його соціальна цінність.
39. Поняття і значення праворозуміння. Головні підходи до
праворозуміння.
40. Теорія природного права.
41. Юридичний позитивізм і нормативізм.
42. Сучасні підходи до розуміння права. Посткласична парадигма у
теоретичному правознавстві.
43. Закономірності і теорії виникнення права.
44. Соціальні норми первіснообщинного ладу та їх відмінність від
правових норм.
45. Поняття і класифікація принципів права.
46. Юридичні принципи права.
47. Верховенство права: поняття, зміст і шляхи забезпечення в
Україні.
48. Поняття соціальної норми: сутність, ознаки, класифікація.
Правові норми в системі соціальних норм.
49. Право і мораль: поняття і співвідношення.
50. Поняття, ознаки і структура норми права.
51. Диспозиція в структурі норми права. Види диспозицій.
52. Гіпотеза в структурі норми права. Види гіпотез.
53. Санкція в структурі норми права. Види санкцій.
54. Поняття і види норм права. Спеціалізовані норми права.
55. Співвідношення норми права і статті нормативно-правового акта.
56. Джерела (форми) права: поняття, види та співвідношення в
сучасних системах права.
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57. Нормативний акт як джерело права: поняття та особливості
використання в сучасних системах права.
58. Правовий прецедент як джерело права: поняття та особливості
використання в сучасних системах права.
59. Поняття, ознаки і види законів, їх місце в системі джерел права
України.
60. Поняття і види конституцій, їх місце в системі законодавства.
61. Підзаконний нормативно-правовий акт:
поняття, види,
юридичні властивості.
62. Дія нормативно-правових актів.
63. Правова система, система права і система законодавства:
співвідношення понять.
64. Поняття і структура системи права.
65. Галузі права: поняття, види, місце в системі права. Правовий
режим.
66. Інститути права: поняття, види, місце в системі права.
67. Матеріальне та процесуальне право.
68. Публічне та приватне право.
69. Предмет і метод правового регулювання.
70. Вертикальна структура системи законодавства.
71. Горизонтальна структура системи законодавства.
72. Співвідношення між нормами міжнародного та національного
права.
73. Поняття і етапи правоутворення.
74. Правотворчість: поняття, функції, принципи, види.
75. Стадії створення нормативно-правових актів.
76. Законодавча техніка. Юридичні терміни.
77. Систематизація нормативно-правового матеріалу: поняття і види.
78. Правовідносини: ознаки, види, підстави виникнення.
79. Поняття і структура правових відносин.
80. Суб’єкти правових відносин. Правосуб'єктність.
81. Суб’єктивні права, правомочності та юридичні обов’язки
суб’єктів права.
82. Поняття і види об’єктів правових відносин.
83. Юридичні факти: поняття і види. Фактичний склад. Презумпції.
Юридичні фікції.
84. Поняття, ознаки і види правової поведінки.
85. Поняття, ознаки і види правомірної поведінки.
86. Поняття, склад і види правопорушень.
87. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.
88. Загальні принципи, мета і функції юридичної відповідальності.
89. Поняття і форми реалізації правових норм.
90. Застосування норм права як особлива форма його реалізації.
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91. Стадії застосування норм права. Основні вимоги правильного
застосування нормативних приписів.
92. Акти правозастосування: поняття, властивості, види.
93. Прогалини в праві, способи їх подолання і усунення.
94. Колізії в праві, способи їх подолання і усунення.
95. Поняття і способи тлумачення норм права.
96. Поняття і види тлумачення норм права.
97. Інтерпретаційно-правові акти: поняття, юридичні властивості,
види.
98. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.
99. Поняття і функції законності.
100. Правопорядок: поняття, зміст та шляхи зміцнення в Україні.
101. Співвідношення права, законності і правопорядку. Громадський
порядок і правопорядок.
102. Гарантії законності та правопорядку.
103. Поняття і функції правосвідомості.
104. Структура правосвідомості.
105. Види правосвідомості.
106. Проблема співвідношення правосвідомості та права.
107. Правова культура: поняття та структура.
108. Поняття і види деформацій правосвідомості.
109. Правовий нігілізм: поняття, причини виникнення і шляхи
подолання.
110. Поняття правового регулювання. Правовий вплив.
111. Способи, методи і типи правового регулювання. Правовий режим.
112. Види правового регулювання.
113. Механізм правового регулювання: поняття і структура.
114. Ефективність правового регулювання.
115. Поняття і структура правової системи. Правова сім’я.
116. Класифікація правових систем.
117. Романо-германська правова сім’я: загальна характеристика.
118. Англосаксонська правова сім’я: загальна характеристика.
119. Сім’я релігійного права: загальна характеристика.
120. Мусульманське право: загальна характеристика.
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ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ по Вищому навчальному закладу Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі» від 8 липня 2015 року № 152-Н «Про запровадження форм
документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах»
Форма № П-4.01

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»
Ступінь: бакалавр
Спеціальність: 081 «Право»
Семестр: І
Навчальна дисципліна: «Теорія держави і права»
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Абсолютна монархія – різновид необмеженої монархії, в якій
монарх не вважається божеством, але за ним визнається необмежена
влада, що обумовлюється його належністю до правлячої династії.
Автентичне тлумачення норми права – різновид офіційного
нормативного тлумачення норми права, що являє собою роз'яснення,
яке здійснюється тим органом, що видав норму, яка підлягає
тлумаченню (тобто це авторське офіційне тлумачення).
Автономне правове регулювання – вид децентралізованого
правового регулювання, що стосується винятково особистої поведінки
його суб'єкта і пов'язане з реалізацією правового принципу «дозволено
все, крім того, що прямо заборонено» (особа в межах чинного
законодавства, не порушуючи прав і законних інтересів інших
суб'єктів і не вступаючи з ними в безпосередні зносини, визначає хоча
і не передбачені в законі, але такі, що не суперечать йому, форми своєї
поведінки у правовій сфері).
Адекватне (буквальне) тлумачення – вид тлумачення, відповідно
до якого зміст правової норми повністю збігається з її буквальним
змістом (текстуальною формою, зовнішнім виразом, словесною
оболонкою).
Адміністративне право – сукупність правових норм, які
регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі виконавчорозпорядчої діяльності органів держави.
Акт застосування права – спосіб зовнішнього прояву формальнообов'язкового правила поведінки індивідуального характеру, яке
підтверджує, встановлює, змінює або скасовує юридичні права і
обов'язки персоніфікованих суб'єктів у конкретній життєвій ситуації
(правовий акт, у якому формально закріплюється рішення державного
органу в конкретній юридичній справі).
Антидемократичний державний режим – стан політичного
життя, який характеризується тим, що при здійсненні державної влади
обмежуються або порушуються основні права людини, значно
обмежуються або зовсім усуваються можливості реального впливу
громадян та їх об'єднань на управління державою, влада зосереджується
в руках неконтрольованої народом групи осіб чи однієї особи.
Апарат держави – система всіх державних органів, уповноважених
здійснювати державну владу та управління, які спираються у своїй
діяльності на можливість застосування примусу.
Афінська форма виникнення держави – класична форма
переходу від родового до державно-організованого суспільства,
відповідно до якої держава виникає як результат класових
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антагонізмів, що розвиваються всередині суспільства в умовах
розкладу родової організації влади.
Бажана правомірна поведінка – різновид правомірної поведінки,
що забезпечується, головним чином, уповноважуючими нормами,
однак може стимулюватися і за допомогою рекомендаційних та
заохочувальних норм.
Безпосередня (пряма) демократія – форма демократії, що
здійснюється через безпосереднє виявлення волі всього народу або
певної соціальної групи (референдум; вибори; обговорення проектів
нормативних актів та інших питань життя суспільства і держави;
загальні збори громадян; мітинги і демонстрації та ін.).
Веди – священні книги, ідейні засади індуського права.
Виборна монархія – різновид нетипової монархії, яка поєднує
елементи монархії і республіки.
Визначально-установчі норми – спеціалізовані норми права, які
визначають мету, завдання окремих галузей права, правових
інститутів, предмет і форми правового регулювання.
Виконавча влада – відокремлена в умовах поділу влад гілка
влади, яка має прерогативу виконувати прийняті парламентом закони
та інші рішення.
Виконання норм права – форма реалізації зобов'язуючих
правових приписів, які покладають на особу юридичні обов'язки
активного типу (активна поведінка, що здійснюється незалежно від
бажання суб’єкта).
Використання норм права – форма реалізації уповноважуючих
норм права, що характеризується використанням особою юридично
визнаних за нею можливостей для задоволення її потреб та інтересів
як в активній, так і в пасивній поведінці (здійснюється за власним
бажанням суб’єкта).
Вимушена правомірна поведінка – різновид правомірної
поведінки, що формально відповідає приписам правових норм, але
може розходитися з внутрішнім переконанням і звичками особи (лише
зовнішні обставини, оточення, а не особисті переконання примушують
суб'єкта діяти правомірно).
Вина – внутрішнє психічне ставлення особи до скоєного
протиправного діяння та його наслідків у формі умислу чи
необережності.
Влада – вольові відносини між людьми, у яких ті, хто мають впаду,
визначають програму поведінки підвладних осіб; реальна можливість
здійснення своєї волі у соціальному житті, нав'язування її іншим
людям з використанням різних засобів і методів, включаючи примус;
прояв організованої сили, заснованої на здатності одних суб’єктів
нав’язувати свою волю іншим, тобто керувати ними.
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Внутрішні функції держави – напрями діяльності держави, які
здійснюються в межах певної держави і виражають її внутрішню
політику.
Галузеві принципи – принципи, які характеризують конкретну
галузь права, сприяючи (поряд з предметом і методом галузі)
індивідуалізації цієї галузі як самостійної в загальній системі права.
Галузь законодавства – система взаємопов'язаних законодавчих
актів, що виступає засобом вираження і організації структури галузі
права.
Галузь права – сукупність правових норм, що регулюють своїм
особливим методом певну сферу якісно однорідних суспільних
відносин.
Гарантії законності і правопорядку – сукупність об'єктивних і
суб'єктивних умов та спеціальних засобів (заходів), спрямованих на
забезпечення та охорону (захист) режиму законності і правопорядку.
Гарантії прав людини – засоби, способи і умови, спираючись на
які суб'єкт досягає повного і безперешкодного здійснення своїх прав.
Германська форма виникнення держави – форма переходу від
родового до державно-організованого суспільства, відповідно до якої
виникнення держави поряд з дією внутрішніх чинників прискорювалось
завоюванням варварами значних територій Римської імперії, що
виявило неспроможність органів влади родоплемінного ладу
забезпечити панування і управління територіями та призвело до
формування держави ранньофеодального типу.
Гіпотеза норми права – частина норми, в якій зазначаються умови
(фактичні обставини), з настанням яких можна чи необхідно
здійснювати права та обов’язки, що встановлені в диспозиції
(відповідає на питання «коли?», «де?», «в якому випадку?», «за якої
умови?»).
Головні функції держави – найважливіші напрями діяльності
держави, які мають пріоритетне значення на конкретному етапі
розвитку суспільства, здійснюються численними ланками державного
апарату, безпосередньо характеризують соціальну сутність і призначення
держави.
Господарсько-організаційна функція держави – діяльність
держави щодо програмування й організації виробництва на державних
підприємствах, розпорядження об’єктами державної власності,
забезпечення права громадян на підприємницьку діяльність.
Господарсько-стимулююча функція держави – діяльність
держави щодо створення умов для розвитку виробництва та захисту
різних форм власності.
Граматичний (словесний, філологічний, мовний, текстуальний)
спосіб тлумачення норм права – сукупність прийомів, спрямованих
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на з'ясування змісту правової норми на підставі лексичних,
морфологічних, синтаксичних норм мовознавства (з’ясування значення
окремих слів, термінів, змісту норми залежно від розміщення у тексті
розділових знаків, сполучників, прийменників тощо).
Громадська організація – добровільне об'єднання людей, яке
створене для задоволення та захисту суспільних, колективних чи
особистих потреб його учасників і функціонує на засадах рівності та
самоврядування.
Громадський порядок – стан упорядкованості (організованості,
врегульованості) суспільних відносин, який виникає внаслідок
реалізації всього комплексу соціальних норм, що об'єктивно склалися
на певному етапі розвитку суспільства.
Громадський рух – добровільне об'єднання людей з метою
досягнення значних соціальних цілей, яке діє через масові заходи, що
організовуються його ініціативною групою (наприклад, рух
антиглобалістів).
Громадянське суспільство – спільність вільних і рівноправних
індивідів, кожному з яких держава забезпечує юридичні можливості
бути власником, а також брати активну участь у політичному житті
(П.М. Рабінович); сукупність громадських інститутів, які сформовані
на добровільних засадах, діють на основі самоврядування в межах
закону, за посередництвом яких індивіди вільно реалізують свої
основні природні права і свободи (О.В. Петришин).
Громадянське суспільство соціальної демократії – майбутнє
постбуржуазне суспільство, в якому буде ліквідовано відчуження
людини від засобів виробництва і результатів особистої праці, і також
від політичної влади.
Громадянські та політичні права – права людини «першого
покоління», які відображали ідеї і закріплювали завоювання
буржуазних революцій 17-18 ст., були засновані на традиційних
ліберальних цінностях права і свободи, визначали межі втручання
державної влади у сфери громадянського суспільства і особистого
життя людей (право на свободу думки, совісті і релігії, на рівність
перед законом, на участь в управлінні державою, на недоторканність
особи тощо).
Групова правосвідомість – вид правосвідомості, що існує на рівні
різних соціальних груп (громадських об'єднань, верств населення,
класів, мафіозних та інших злочинних структур); формується під
впливом спільності інтересів, традицій, умов життя, авторитету лідера
групи.
Гуманітарна функція держави – діяльність держави щодо
забезпечення, охорони і захисту основних прав людини.
330

Деліктоздатність – здатність суб'єкта права нести відповідальність
за свої протиправні вчинки.
Демократизаторська функція держави – діяльність держави щодо
створення демократичних умов, інститутів для вільного виявлення і
врахування інтересів різних соціальних груп суспільства, зокрема, для
діяльності різноманітних політичних партій та інших громадських
об’єднань, існування легальної опозиції.
Демократичний державний режим – стан політичного життя, за
якого державна влада здійснюється з дотриманням основних прав
людини, із забезпеченням можливостей вільного виявлення і
врахування інтересів усіх груп населення через демократичні
інститути (вибори, референдуми тощо) та діяльність різноманітних
громадських об'єднань, які представляють ці інтереси і впливають на
вироблення і здійснення політики держави.
Демократія – форма такої держави, яка заснована на здійсненні
народовладдя шляхом забезпечення широких прав і свобод громадян і
їх участі у формуванні та функціонуванні апарату політичної влади і
контролю за його діяльністю.
Держава – політико-територіальна організація публічної влади, що
володіє суверенітетом, має спеціальний апарат управління і примусу,
встановлює податки, здатна за допомогою права надавати своїм
велінням загальнообов’язкової сили для всього населення країни, і яка
існує в соціально-неоднорідному суспільстві та здійснює управління
загальносуспільними справами.
Держава соціальної демократії – організація політичної влади
трудящих-власників, що складають більшість суспільства, яка реально
забезпечує максимальне здійснення і захист основних прав людини,
прав нації і народу на загальнолюдських принципах (засадах) свободи,
справедливості і солідарності.
Державна служба – професійна діяльність осіб, які обіймають
посади в державних органах, установах і підприємствах щодо
практичного виконання їх завдань і функцій, отримують заробітну
плату за рахунок державних коштів.
Державний примус – державно-авторитарний вплив відповідних
державних органів і посадових осіб на поведінку людей.
Державний режим – ознаки, що характеризують форми і методи
здійснення державної влади.
Державний суверенітет – політико-правова властивість державної
влади, що виявляється в її верховенстві щодо всякої іншої влади
всередині країни та її незалежності від усякої іншої влади за її
межами.
Державні (у т.ч. казенні) підприємства – організації, які під
керівництвом державних органів практично здійснюють функції
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держави у сфері виробничої діяльності, безпосередньо пов'язаної із
створенням матеріальних цінностей;
Державні органи – державні організації, що наділені владними
повноваженнями, за допомогою яких здійснюється управління в
суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави (у своїй
сукупності вони становлять державний апарат).
Державні службовці – особи, які обіймають посади в державних
органах та організаціях щодо практичного виконання їх функцій і
завдань та отримають заробітну плату за рахунок коштів державного
бюджету.
Державні установи – організації, які під керівництвом державних
органів практично здійснюють функції держави у сфері діяльності,
пов'язаної зі створенням нематеріальних цінностей (невиробнича
діяльність в освітянській, культурно-виховній, науковій галузях, у
сфері охорони здоров’я і соціального захисту громадян, а також
спеціальна діяльність, наприклад, утримання засуджених тощо).
Державно-правова закономірність – об’єктивний, необхідний,
суттєвий, для певних умов загальний і сталий зв’язок державноправових явищ між собою, а також з іншими феноменами, який
безпосередньо обумовлює якісну визначеність цих явищ, що
проявляється в їх юридичних властивостях.
Деспотична монархія – різновид необмеженої монархії, в якій
влада монарха обожнюється, а він сам офіційно визнається божеством.
Диспозитивний (децентралізований) метод – метод, за допомогою
якого регулюються відносини між рівноправними суб'єктами (відносини
взаємної координації), що складаються на основі волі їх учасників (дає
можливість субєкту вибрати з установлених державою той варіант
поведінки, який найбільше відповідає його інтересам).
Диспозитивні норми права – юридичні норми, які встановлюють
дозвіл держави суб'єктам домовитися щодо правила взаємної
поведінки, яке вона буде забезпечувати, але передбачають ще й
«резервне» правило поведінки на той випадок, якщо суб'єкти не
скористаються зазначеним дозволом.
Диспозиція норми права – частина норми, в якій викладено права
та обов'язки суб'єктів; центральна, основна частина юридичної норми,
яка вказує, описує дозволену (можливу), обов'язкову (необхідну) або
заборонену (неприпустиму) поведінку суб'єкта.
Дієздатність – здатність суб'єкта правовідносин своїми діями
брати на себе обов'язки і використовувати свої права (можливість
реалізовувати правоздатність).
Дозвіл – спосіб правового регулювання, який полягає в наданні
особі суб'єктивного юридичного права, тобто можливості самостійно
приймати рішення щодо реалізації передбачених правовими нормами
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варіантів власної поведінки.
Дотримання норм права – форма реалізації забороняючих
правових норм, якими встановлюються юридичні обов'язки пасивного
типу; полягає у відмові суб'єктів права від юридично заборонених
видів поведінки (пасивна поведінка, що здійснюється незалежно від
бажання суб’єкта).
Доцільність законності – принцип законності, який передбачає
відповідність закону цілям забезпечення прав людини, прогресивного
розвитку суспільства, необхідність вибору в межах закону найбільш
ефективного (оптимального) засобу досягнення мети закону.
Дуалістична монархія – різновид обмеженої монархії, в якій
монарх не має законодавчої влади, що перейшла до парламенту, але
ще зосереджує у своїх руках виконавчу владу і особисто формує склад
уряду, який відповідальний перед ним, а не перед парламентом.
Екологічна функція держави – діяльність держави щодо
забезпечення екологічної безпеки особи, захисту навколишнього
природного середовища.
Економічні права людини – можливості людини реалізувати свої
здібності і здобувати засоби до існування, беручи участь у
виробництві матеріальних та інших благ (право на власність щодо
засобів виробництва; право на працю, на підприємницьку діяльність;
сприятливі умови праці, справедливу оплату праці; відпочинок і
дозвілля, на страйк).
Ефективність правового регулювання – співвідношення між
очікуваними наслідками дії права на суспільні відносини та її
фактичними результатами (тобто, співвідношення реальних результатів
правового регулювання із його метою).
Єдність законності – принцип законності, який передбачає
однаковість нормативно-правового регулювання на всій території
країни та однаковість застосування юридичних норм щодо всіх
однойменних суб'єктів права.
Заборона – спосіб правового регулювання, який полягає у
покладенні на учасників регламентованих правом суспільних відносин
суб'єктивних юридичних обов'язків пасивного змісту (спрямованих на
утримання від деяких форм поведінки).
Забороняючі норми права – юридичні норми, які вказують на
неприпустиму, недозволену поведінку (містять заборону).
Загальна правоздатність – здатність володіти будь-якими з
передбачених чинним законодавством правами і обов'язками.
Загальні нормативно-правові акти – нормативно-правові акти, які
охоплюють всю сукупність відносин певного виду на даній території.
Загальність законності – принцип законності, який полягає в
обов'язковості законів та інших нормативно-правових актів для всіх
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учасників суспільних відносин без винятку, в забезпечення рівності
всіх перед законом.
Загальнодозвільний тип правового регулювання – тип правового
регулювання, що будується на юридичній формулі «дозволено все, крім
того, що прямо заборонено законом» (можливість певної поведінки
поставлена в залежність від наявності або відсутності її прямої
заборони в законі; якщо ж така заборона не передбачена, то ця
поведінка (за умови, що вона не суперечить сутності і принципам
права) вважається правомірною).
Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права – правові
засади (ідеали), які зумовлюються певним рівнем розвитку людства
(цивілізації), втілюють найпрогресивніші здобутки його правової
історії, визначені у міжнародно-правових актах і повинні виступати
універсальним критерієм становлення і розвитку національних
правових систем.
Загальноправові принципи – вихідні засади, характерні для права
в цілому, які визначають якісні особливості всіх правових норм
національної правової системи незалежно від специфіки регульованих
ними суспільних відносин.
Загальносоціальне право – право, яке формується всіма
соціальними інститутами громадянського суспільства, виникає
спонтанно у процесі безпосередньої взаємодії його суб’єктів та існує у
вигляді найбільш зрозумілих принципів правового порядку врегулювання
суспільних відносин.
Загальносоціальні функції держави – напрями діяльності
держави, що задовольняють інтереси суспільства як цілого й
ґрунтуються на взаємодії і співробітництві різних класів, соціальних
груп, прошарків населення.
Закон – нормативно-правовий акт, що приймається органом
законодавчої влади чи референдумом з додержанням спеціальної
законодавчої процедури, регулює найважливіші суспільні відносини і
має вищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів.
Законність – режим (стан) відповідності суспільних відносин
законам і підзаконним нормативно-правовим актам держави, який
утворюється в результаті їх неухильного здійснення всіма суб'єктами
права.
Законодавство – система нормативно-правових актів; форма
існування права, спосіб надання юридичного значення нормам права,
засіб їх організації та поєднання в конкретні нормативні приписи,
нормативно-правові акти, інститути та галузі законодавства.
Законодавча влада – відокремлена в умовах поділу влад гілка
влади, яка має виняткові повноваження на прийняття законів.
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Законодавча техніка – сукупність юридичних засобів, прийомів і
правил розробки, оформлення, систематизації і опублікування
нормативно-правових актів.
Заохочення як метод здійснення функцій держави – спонукання
учасників суспільних відносин до необхідної поведінки шляхом
надання пільг, переваг, нагород тощо (стимулювання).
Заохочувальні норми права – юридичні норми, які встановлюють
засоби заохочування до здійснення бажаних для держави і суспільства
дій (наприклад, звільнення від оподаткування благодійної допомоги.
Засновницька (установча) діяльність держави – сукупність
юридично значущих дій, спрямованих на створення, реорганізацію,
ліквідацію державних органів і організацій.
Застосування права – організаційно-правова діяльність компетентних
державних органів, уповноважених на це громадських об'єднань або їх
службових осіб, яка полягає у встановленні піднормативних формальнообов'язкових індивідуальних правил поведінки персоніфікованих
суб'єктів з метою створення умов, необхідних для реалізації ними
відповідних правових норм.
Звичайна правомірна поведінка – різновид добровільної
правомірної поведінки, що обумовлюється повсякденною звичкою
особи, її орієнтацією на необхідність завжди, в будь-якій ситуації
діяти правомірно, не вдаючись до аналізу цінності і корисності такої
поведінки.
Звичайні (поточні) закони – закони, що приймаються на основі і
на виконання конституції та конституційних законів і визначають
основи правого регулювання суспільних відносин у певній сфері.
Звичаї – правила поведінки, що мають природну основу, склалися
поступово (протягом життя декількох поколінь) і стали загальнообов`язковими внаслідок їх багаторазового повторення.
Зворотна дія нормативно-правового акта – напрям його
темпоральної дії, за яким нормативно-правовий акт поширюється на
факти, які виникли до набрання ним чинності (старі факти), але вже з
моменту їх виникнення (наприклад, закон, що пом'якшує чи скасовує
відповідальність фізичних осіб).
Злочини – різновид правопорушень, які передбачені нормами
кримінального права (суспільно небезпечні, кримінально карані діяння).
Зміст функції держави – множина однорідних доцільних
постійних дій, через які держава здійснює вплив на конкретні сфери
суспільного життя і через які розкривається її соціальне призначення.
Змішана (президентсько-парламентська чи парламентськопрезидентська) республіка – різновид республіки, в якій глава
держави – президент – безпосередньо обирається населенням,
особисто пропонує склад уряду (передусім, кандидатуру прем’єр335

міністра), що підлягає обов’язковому затвердженню або погодженню
парламентом.
Зобов'язування – спосіб правового регулювання, який полягає у
покладенні на учасників регламентованих правом суспільних відносин
суб'єктивних юридичних обов'язків активного змісту (таких, що
спонукають до дій, приписаних нормами права).
Зобов'язуючі норми права – юридичні норми, які вказують на
необхідну поведінку (закріплюють обов’язок).
Зовнішні функції держави – напрями діяльності держави, які
забезпечують здійснення зовнішньої політики держави.
Зупинення (призупинення) дії нормативного акта – тимчасове
(неостаточне) переривання його дії, яке обумовлюється певними
обставинами і здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
Ідеальні (ідейні, ідеологічні) джерела права – юридичні ідеї,
погляди, теорії та інші елементи правосвідомості, під впливом яких
утворюється і функціонує право.
Іджма – доктрина мусульманського права, тобто єдина думка, якої
досягли вчені всіх або ж однієї юридичної школи з питань ісламу і
обов'язків правовірних.
Імперативний (централізований) метод – метод, за допомогою
якого регулювання здійснюється на владній основі, а становище
суб'єктів характеризується відносинами субординації, прямої
підлеглості.
Імперативні норми права – юридичні норми, які приписують чітко
визначені дії, однозначно закріплюють вичерпний перелік прав і
обов'язків суб'єктів і не допускають від них жодних відхилень.
Імперії – складні й великі держави, які об’єднують інші держави й
народи внаслідок завоювань (колонізації), що складаються з головної
держави (метрополії) та колоній і тримаються на державному примусі
з боку метрополії.
Індивідуальна правосвідомість – система особистих поглядів,
уявлень, почуттів з приводу права, що формується під впливом
індивідуальних обставин життя, зовнішнього середовища і залежить від
рівня правової освіти особи.
Індивідуально-правовий акт – правовий акт, що приймається
компетентним органом на основі нормативного акта в результаті
розгляду конкретної юридичної справи (ситуації), вміщує індивідуальноконкретні приписи, має однократне значення, адресується індивідуальновизначеним субєктам, може бути оскарженим заінтересованими
особами (наприклад, вирок суду).
Інкорпорація – спосіб систематизації законодавства, який полягає
в об'єднанні за певним критерієм групи нормативно-правових актів в
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одному збірнику без переробки їх змісту (систематизація, що
здійснюється поза правотворчим процесом).
Інститут демократії – юридично оформлений самостійний
структурний або функціональний елемент організації державної
влади, за допомогою якого вирішується певні завдання політичного
життя.
Інститут законодавства – сукупність взаємопов'язаних та
взаємодоповнюючих нормативно-правових приписів, спрямованих на
регулювання певної відокремленої сукупності суспільних відносин.
Інститут права – група юридичних норм, які регулюють суспільні
відносини конкретного виду і є складовою частиною однієї або кількох
галузей права.
Інтерпретаційно-правова діяльність – діяльність уповноважених
на те державою суб’єктів права, що полягає в офіційному тлумаченні
чинних норм права.
Інтерпретаційно-правовий акт (акт офіційного тлумачення
правової норми) – рішення компетентного органу, яке містить
формально-обов'язкове роз'яснення змісту правової норми (формальнообов'язкове волевиявлення компетентного органу щодо розуміння
змісту певної правової норми).
Історичний спосіб тлумачення норм права – сукупність
прийомів аналізу юридичних норм та інших явищ дійсності, що
допомагають встановити зміст норми права виходячи з конкретноісторичних умов її прийняття.
Історичний тип держави – система суттєвих рис, притаманних
усім державам, економічною основою яких є певний тип виробничих
відносин, що виражають соціальну сутність і соціальне призначення
держави.
Історичний тип права – сукупність суттєвих рис, притаманних
усім правовим системам, які спираються на певний тип виробничих
відносин і відповідний тип держави та виражають соціальну сутність і
спрямованість правового регулювання.
Казуальне (індивідуальне) тлумачення норми права – різновид
офіційного тлумачення норми права, що є обов'язковим тільки у
зв'язку з вирішенням конкретної юридичної справи (має відношення
тільки до застосування норми у конкретному випадку (казус)).
Канонічне право – сукупність правових рішень (канонів),
встановлених, головним чином, на всесвітніх та деяких інших
церковних соборах християнської церкви; гібридна соціальнорегулятивна система, яка об’єднує поряд з власне правовими також
корпоративні і моральні норми.
Кійас – метод міркування за аналогією, який передбачає
застосування положень, сформульованих у Корані, сунні та іджмі, для
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розгляду подібних та аналогічних випадків (на основі випадків із
життя пророка, його висловлювань або мовчання).
Кодекси – кодифіковані закони, стрижневі акти, що надають
формальної визначеності нормам певної галузі права і є активним
центром регулювання суспільних відносин певної сфери.
Кодифікаційний акт – впорядкована система пов'язаних між
собою нормативних приписів, що регулюють на основі єдиних
правових принципів певну сферу порівняно однорідних, достатньо
стабільних суспільних відносин (його структура нерідко відображає
структуру і зміст тієї чи іншої галузі права).
Кодифікація – спосіб систематизації законодавства, який полягає у
змістовній переробці й погодженні певної, пов'язаної спільним
предметом регулювання, групи юридичних норм та об'єднанні їх в
єдиному нормативно-правовому акті (є різновидом правотворчого
процесу).
Колективні або солідаристські права – права людини «третього
покоління», які формувалися після Другої світової війни (право на
мир, на соціальний і економічний розвиток, на безпечне для життя і
здоров’я довкілля тощо).
Компетенція – сукупність передбачених юридичними нормами
предметів відання, завдань і функцій, та, відповідно, прав, обов'язків і
повноважень органів держави та посадових осіб, які надаються їм для
виконання певних функцій і вирішення покладених на них завдань.
Конкретно-історичні принципи права – основні засади, що
відображають специфіку права певної держави у конкретних
соціальних умовах конкретно визначеного періоду.
Консолідація – спосіб систематизації законодавства, який полягає
в об'єднанні численних законодавчих актів з одного питання в єдиний
структурно узгоджений акт (обробці піддаються не нормативні
приписи, а нормативно-правові акти).
Конституційне право – сукупність правових норм, які визначають
основи суспільного і державного ладу, правовий статус людини і
громадянина, структуру та організацію діяльності органів державної
влади і місцевого самоврядування та інші найважливіші суспільні
відносини.
Конституційні закони – закони, що становлять основу розвитку
правової системи, вносять зміни й доповнення до конституції або
передбачені текстом конституції.
Конституція – основний закон держави, який має найвищу
юридичну силу, визначає основи суспільного і політичного ладу,
правової системи, правовий статус людини і громадянина, структуру
та організацію діяльності органів державної влади і місцевого
самоврядування та інші найважливіші суспільні відносини.
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Контрольно-наглядова діяльність – сукупність дій з нагляду за
відповідністю закону змісту правових актів, а також додержанням,
виконанням та застосуванням норм права суб’єктами права.
Конфедерація – союз держав, які, зберігаючи свій суверенітет,
об’єднані для досягнення певних цілей (у політичній, військовій або
економічній сферах) одним або декількома органами при збереженні в
інших питаннях повної самостійності.
Координаційне правове регулювання – вид децентралізованого
правового регулювання, що має двосторонній або багатосторонній
характер і полягає в самостійному виборі безпосередніми учасниками
регульованих відносин узгоджених між ними правових форм
взаємодії, які мають значення (є обов'язковими) тільки для сторін
даних відносин (наприклад, укладення колективного договору між
власником (адміністрацією) підприємства і його трудовим
колективом).
Коран – священна книга мусульман.
Корпоративні норми – правила поведінки, що встановлюються і
забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та
іншими об’єднаннями громадян з метою реалізації інтересів своїх
членів.
Кримінальне право – сукупність встановлених вищим органом
державної законодавчої влади норм, що регулюють суспільні
відносини, повязані зі злочином і покаранням.
Кримінально-процесуальне право – сукупність правових норм,
які регулюють діяльність уповноважених державних органів і
посадових осіб та інших учасників процесу щодо розкриття і
розслідування злочинів, судового розгляду і вирішення кримінальних
справ.
Культурні (гуманітарні) права людини – можливості збереження
і розвитку національної самобутності, доступу до духовних надбань
людства (право на освіту та виховання; користування досягненнями
культури і мистецтва; наукову, технічну і художню творчість,
авторство).
Культурно-виховна функція держави – діяльність держави щодо
організації освіти, виховання, підтримки і розвитку науки та культури.
Легальне (делеговане) тлумачення норми права – різновид
офіційного нормативного тлумачення норми права, що являє собою
роз'яснення, яке походить від органу, який правову норму не приймав,
але спеціально уповноважений законодавством давати її обов'язкове
роз'яснення.
Логічний спосіб тлумачення норм права – сукупність прийомів
аналізу змісту норм права, що базується на використанні законів і
правил формальної логіки.
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Маргінальна правомірна поведінка – різновид правомірної
поведінки, суб'єктом якої керує страх перед юридичною
відповідальністю і він усвідомлює загрозу реального застосування
несприятливих юридичних наслідків, що можуть настати за скоєне
правопорушення.
Масова правосвідомість – правосвідомість, що притаманна
нестабільним, тимчасовим суспільним утворенням, які мають
ситуативний характер (натовпу, учасникам мітингів, демонстрацій).
Матеріальні джерела права – суспільні відносини, які обумовлюють
виникнення, розвиток, зміст права.
Матеріальні норми права – юридичні норми, які безпосередньо
спрямовані на регулювання суспільних відносин, фіксують первинні
права, обов'язки або заборони.
Мета правопорушення – уявлення особи, яка скоює
правопорушення, про бажаний результат, до якого вона прагне.
Мета правового регулювання (закону) – передбачувані і бажані
законодавцем результати здійснення закону.
Метод науки – найбільш загальний підхід до дослідження тих
явищ, які становлять об’єкт і предмет науки; спосіб побудови і
обґрунтування системи знання (сукупність прийомів і операцій
практичного і теоретичного освоєння дійсності).
Метод правового регулювання – специфічний спосіб владного
впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою
правових норм та інших юридичних засобів.
Методика – сукупність технічних способів збирання, зберігання,
систематизації та узагальнення наукового матеріалу (складання плану
дослідження, вивчення літератури, архівних матеріалів, юридичної
практики, їх конспектування і фіксації тощо).
Методологія юридичної науки – система підходів, методів,
прийомів і операцій науково-юридичного дослідження; вчення
(теорія, наука) про їх використання при дослідженні державноправових явищ.
Механізм держави – сукупність всіх державних організацій
(державних органів, установ, підприємств та інших державних
інституцій), які практично реалізують функції та здійснюють завдання
держави.
Механізм правового регулювання – система послідовно
організованих юридичних засобів, за допомогою яких здійснюється
владний вплив на суспільні відносини і досягаються цілі правового
регулювання.
Міжгалузеві принципи права – принципи, які діють одночасно у
декількох споріднених галузях права.
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Місцеве (територіальне) самоврядування – гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади (мешканців села,
декількох сіл, селища, міста) самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах, визначених законом.
Міфи – перекази (розповіді) про духів, богів, героїв, пращурів, які
виконували пізнавальну, регулятивну та ідеологічну функції.
Монархія – форма державного правління, в якій вища державна
влада юридично належить (повністю або частково) одній особі –
монарху, і передається, як правило, у спадок представникам правлячої
династії.
Мононорми (грец. monos – єдиний, norma – правило) – соціальні
норми первіснообщинного ладу; єдині для всіх членів первісного
родового колективу правила поведінки, які склалися на основі звичаїв,
ритуалів, міфів, заборон (табу) і мали обов`язковий характер.
Мораль – система життєвих принципів, поглядів, суджень,
переконань, а також відповідних їм норм поведінки, що склалися
згідно з уявленням людей про добро і зло, справедливість, обов’язок,
честь і гідність і забезпечуються внутрішнім переконанням і силою
громадської думки.
Мотив – внутрішні процеси, що відображаються у свідомості
особи (формують спрямованість її волі) і спонукають її до скоєння
правопорушення.
Надзвичайні закони – закони, що мають тимчасовий характер,
приймаються у надзвичайних ситуаціях і можуть призупиняти дію
чинних у відповідній сфері законів.
Надзвичайні нормативно-правові акти – нормативно-правові
акти виняткової дії, які використовуються за наявності надзвичайних
обставин.
Народний суверенітет – властивість і здатність народу бути
першоджерелом державної влади.
Народовладдя – влада, що здійснюється народом в його інтересах.
Наука – система достовірних знань про об’єктивні закони розвитку
природи і суспільства, які були набуті в ході розвитку цивілізації.
Наукова (теоретична) правосвідомість – правосвідомість
науковців, викладачів вищих навчальних закладів юридичного
профілю, які займаються теоретичною розробкою правових проблем;
передбачає не лише наявність юридичної освіти, але й уміння
оперувати правовими категоріями, принципами, теоріями, концепціями,
здійснювати широкі і глибокі узагальнення правового матеріалу; має
систематизований характер; характеризується домінуванням правової
ідеології над правовою психологією.
Науково-організаторська функція держави – діяльність держави
щодо організації та стимулювання наукових досліджень у країні.
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Національна правова система – конкретно-історична соціальноправова реальність, що існує в межах державного кордону певної
держави і має ознаки єдності та суверенності (формується у взаємодії
з економічною, політичною, ідеологічною, моральною, релігійною та
іншими суспільними системами, що існують у певній країні).
Національно-забезпечувальна функція держави – діяльність
держави щодо забезпечення умов для збереження і розвитку
національної самобутності корінної та всіх інших націй.
Необережність – форма вини, яка має місце тоді, коли особа
передбачала настання суспільно небезпечних чи шкідливих наслідків
свого діяння, але легковажно розраховувала на їх відвернення
(протиправна самовпевненість) або не передбачала можливості
настання таких наслідків, хоча могла і повинна була їх передбачити
(протиправна недбалість).
Необмежена монархія – різновид монархії, в якій влада монарха
ніким і нічим не обмежена (у країні не існує ні органів, ні законів, що
могли б якоюсь мірою змінити або скасувати волевиявлення монарха
– єдинодержавного правителя).
Необхідна правомірна поведінка – різновид правомірної поведінки,
що забезпечується імперативними зобов'язальними і заборонними
правовими нормами, які передбачають безумовне здійснення
вміщених у них приписів у формі виконання обов'язків або
дотримання юридичних заборон.
Неофіційна інкорпорація – підготовка і видання збірників
нормативно-правових актів неправотворчими органами держави або
будь-якими іншими організаціями чи особами (має суто довідковоінформаційний характер).
Неофіційне тлумачення – тлумачення правової норми, яке
здійснюється будь-яким суб'єктом і не є формально-обов'язковим.
Непряма (представницька, виборна) демократія – форма демократії,
що здійснюється через обраних народом представників (передусім
депутатів парламентів).
Нормативне (загальне) тлумачення норми права – різновид
офіційного тлумачення норми права, що поширюється на невизначене
коло осіб і випадків, на певні види суспільних відносин, які
врегульовані нормою права (передбачає багаторазовість застосування
його результату; має абстрактний характер, тобто його не пов'язують з
конкретною ситуацією, суб'єктом чи обставинами).
Нормативність права – сутнісна риса юридичного права, яка
полягає в тому, що право існує як система норм – правил поведінки,
які мають загальнообовязковий характер, тобто діють стосовно
необмеженого кола осіб, поширюються на всі подібні випадки і
розраховані на багаторазове застосування.
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Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ,
прийнятий в односторонньому вольовому порядку компетентним
суб'єктом правотворчості за визначеною законом процедурою, в якому
містяться норми права.
Нормативно-правовий договір – добровільне і узгоджене
рішення (угода) двох чи більше сторін, яке містить норми права.
Нормативно-правовий припис – вміщене у статті нормативноправового акта логічно й граматично завершене деонтичне судження
загального характеру; письмове викладення правила поведінки
(принципу, дефініції тощо), структура якого обумовлюється в
кожному окремому випадку структурою норми права.
Норми-дефініції – спеціалізовані норми права, які містять повні
або неповні визначення певних правових категорій і понять.
Норми-засади – спеціалізовані норми права, які містять у собі
положення, що закріплюють основні підвалини суспільного та
державного ладу, правового статусу особи тощо.
Норми-конструкції – спеціалізовані норми права, які узагальнюють
складні юридичні явища (наприклад, поняття складу злочину як
сукупність положень, закріплених у різних статтях кримінального
кодексу).
Норми-презумпції – спеціалізовані норми права, які містять
припущення щодо наявності чи відсутності певних юридичних явищ
або станів.
Норми-преюдиції – спеціалізовані норми права, які виключають
можливість оспорювання існування вже доведеного факту, який дістав
оцінку і закріплення в юридичному акті, що набрав чинності.
Норми-строки – спеціалізовані норми права, які вказують на час,
настання або сплив якого тягне певні юридичні наслідки.
Норми-фікції – спеціалізовані норми права, які умовно проголошують
факт, який не є встановленим (наприклад, «днем смерті громадянина,
який оголошений померлим, вважається день набрання рішення суду
про оголошення його померлим»).
Обєкт правопорушення – суспільні відносини (матеріальні або
нематеріальні блага), що охороняються правом і на які посягає
правопорушення.
Обєктивна сторона правопорушення – зовнішній прояв
протиправного вчинку, що характеризується діянням (дією або
бездіяльністю); його шкідливими або суспільно небезпечними
наслідками (їх настанням або загрозою настання); необхідним
причинним зв'язоком між діянням і наслідками, які настали, а також
місцем, часом, способом, засобами, обставинами скоєння правопорушення.
Об’єднання громадян – добровільні формування громадян
(фізичних осіб), утворені ними на основі єдності інтересів для спільної
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реалізації своїх прав і свобод, досягнення особистих і громадських
цілей, що діють на засадах самофінансування та самоврядування.
Об’єкт функції держави – певна сфера суспільних відносин
(економіка, політика, культура та ін.), на яку спрямований державний
вплив.
Об'єкти правовідносин – матеріальні або нематеріальні блага,
заради одержання або використання яких встановлюються права і
обов’язки учасників правовідносин.
Об'єктивне юридичне право – система загальнообовязкових,
формально визначених правил поведінки, які встановлюються або
санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин і
забезпечуються її організаційною та примусовою діяльністю.
Обмежена монархія – різновид монархії, в якій влада монарха
тією чи іншою мірою обмежується повноваженнями певних державних
органів.
Обмежувальне тлумачення – вид тлумачення, відповідно до
якого дійсний зміст правової норми є вужчим, ніж її текстуальна
форма.
Обов'язок людини – юридично визнана необхідність певної її
поведінки, об'єктивно зумовлена конкретно-історичними потребами
існування та розвитку інших людей, соціальних груп, нації, народу і
всього людства.
Оперативно-виконавча діяльність – форма провозастосовчої
діяльності, яка передбачає виконання приписів правових норм з метою
позитивного результативного впливу на суспільні відносини
(наприклад, реєстрація шлюбу і народження, видання наказу про
зарахування на навчання, видача свідоцтва про право власності).
Орган громадської самодіяльності – добровільне об'єднання
людей, яке створюється при державній або громадській організації для
допомоги у виконанні її завдань (наприклад, батьківський комітет у
школі, товариський суд на підприємстві).
Орган держави – структурно виокремлений, внутрішньо
організований колектив державних службовців (або один державний
службовець), який має встановлену законодавством компетенцію і
наділений повноваженнями та необхідними матеріальними засобами
для виконання певних владно-управлінських функцій і завдань
держави.
Організаційно-господарська діяльність держави – сукупність
поточних дій щодо матеріального забезпечення виконання різних
функцій держави (економічне обґрунтування, бухгалтерський облік,
статистика, організація постачання та ін.).
Організаційно-регламентаційна діяльність держави – оперативна
поточна організаційна робота з вирішення тих чи інших конкретно344

політичних завдань, техніко-організаційного забезпечення функціонування
різних ланок державного механізму.
Особистісні права людини – можливості збереження, розвитку і
захисту морально-психологічної індивідуальності людини, її світогляду
та духовності (право на ім’я, честь і гідність; на вільний розвиток своєї
особистості; свободу думки і слова, світогляду і віросповідання; свободу
пересування і вибору місця проживання).
Офіційна інкорпорація – об'єднання нормативних актів у певному
порядку шляхом видання компетентними органами збірників діючих
нормативно-правових актів (є формою офіційного опублікування і
перевидання діючих актів або тих, що набувають чинності і
виступають офіційними джерелами достовірної правової інформації).
Офіційне тлумачення норми права – різновид тлумачення норми
права, що здійснюється спеціально уповноваженим компетентним
органом чи посадовою особою на підставі службового обов'язку та
результати якого набувають офіційного значення.
Охоронна функція держави – діяльність держави щодо охорони і
захисту державно-конституційного ладу, громадського миру, законності
та правопорядку, прав і свобод громадян.
Оцінна функція правосвідомості – напрям впливу правосвідомості
на правову дійсність, що передбачає оцінку правової поведінки людей й
оцінку права в цілому.
Парламентарна (конституційна) монархія – різновид обмеженої
монархії, у якій влада монарха суттєво обмежена в усіх сферах
здійснення державної влади, за ним лише формально зберігається
статус глави держави (виключно з представницькими повноваженнями);
законодавча влада належить парламенту, виконавча влада – уряду,
який формується парламентом і лише йому підзвітний.
Парламентська республіка – різновид республіки, в якій
здійснюється принцип верховенства парламенту, що обирається
населенням країни і формує відповідальний перед ним уряд.
Первинні державні органи – органи держави, що створюються
шляхом прямого волевиявлення всього або певної частини населення.
Переживаюча дія нормативно-правового акта – напрям його
темпоральної дії, яка має місце в ситуації, коли новий нормативноправовий акт поширюється тільки на нові факти, а на триваючі старі
факти (тобто факти, які виникли до набрання ним чинності і не
припинили свого існування) продовжує діяти попередній (вже
скасований новим актом) нормативно-правовий акт.
Переконання як метод здійснення функцій держави – вплив на
суб’єктів суспільних відносин, здійснюваний шляхом правового
виховання, аргументованої мотивації необхідної поведінки, проведення
різноманітних профілактичних заходів.
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«Переродження» правосвідомості – вид деформації правосвідомості,
якому притаманна максимальна ступінь викривлення правових
ідеалів, проявом чого стає свідоме скоєння людиною умисних, тяжких
злочинів, мотивами яких найчастіше є жорстокість, користь та ін.
Перспективна (позитивна) юридична відповідальність – сумлінне
виконання субєктом права приписів юридичних норм (відповідальне
ставлення до виконання обов’язку).
Підгалузь права – сукупність споріднених правових інститутів,
що об'єктивно склалася в межах однієї галузі права і регулює
специфічне (вужче ніж галузь) коло суспільних відносин.
Підзаконний нормативний правовий акт – акт компетентного
органу держави, що приймається на підставі закону, відповідно до
нього і для його виконання.
Підстави юридичної відповідальності – сукупність певних
обставин, за наявності яких юридична відповідальність є можливою і
належною; необхідна єдність її фактичних і правових передумов, без
яких вона не може бути реалізована.
Пізнавальна (гносеологічна) функція правосвідомості – напрям
впливу правосвідомості на правову дійсність, що передбачає
накопичення знань про право, осмислення правової дійсності,
формування правових ідей, теорій, концепцій.
Побутова (буденна, емпірична) правосвідомість – вид
правосвідомості, що формується відповідно до набутої правової освіти
на основі повсякденного досвіду людей у сфері правового
регулювання; має емоційний, поверховий характер (в її структурі
домінує правова психологія).
Політична влада – публічні, вольові відносини, що виникають між
суб’єктами політичної системи суспільства на основі політичних
норм.
Політична ідеологія – систематизований вираз поглядів
соціальних прошарків і груп, окремих громадян, всього населення
країни на політичну організацію суспільства, форму держави,
відносини між різними політичними суб'єктами, їх роль у житті
суспільства, відносини з іншими державами і націями.
Політична психологія – система почуттів, звичок, потреб, емоцій,
настроїв та уявлень людей щодо політичного життя суспільства.
Політична свідомість – система ідеологічних і психологічних
елементів політичної системи.
Політична система (у вузькому розумінні) – сукупність
державних організацій та інших суб'єктів політичної системи, які
здійснюють функції щодо реалізації політичної влади.
Політична система (у широкому розумінні) – сукупність усіх
матеріальних і нематеріальних компонентів, пов'язаних відносинами з
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приводу здійснення політичної влади (суб'єктів політики, політичних
норм і відносин, політичної свідомості і культури тощо); система всіх
політичних явищ, які існують у соціально неоднорідному суспільстві.
Політичний процес – сукупна діяльність усіх суб'єктів політичних
відносин, що спрямована на формування, зміну чи перетворення, а
також функціонування політичної системи суспільства.
Політичний режим – політична обстановка у суспільстві, що
характеризується якісною та кількісною мірою участі народу, націй,
соціальних прошарків і груп, а також громадян у здійсненні
політичної влади.
Політичні відносини – врегульовані політичними нормами
стосунки між політичними суб'єктами, у процесі яких суб'єкти
набувають і реалізують права і обов'язки.
Політичні норми – основні правила і принципи, що регулюють
політичні відносини між суб’єктами політичної системи.
Політичні партії – добровільні об'єднання людей, що виражають
волю певних соціальних груп, прагнуть здобути або утримати
державну владу та чинити вплив на політику держави відповідно до
своєї програми.
Політичні права людини – можливості людини брати участь у
державному і громадському житті, впливати на діяльність державних
органів, а також громадських об'єднань політичного спрямування
(право на громадянство; участь у формуванні представницьких
органів державної влади та місцевого самоврядування (право
обирати), участь у державному управлінні суспільством (участь у
референдумах, право бути обраним, право рівного доступу до
державної служби); створення громадських об'єднань та участь у їх
діяльності (насамперед, свобода об’єднання у політичні партії); право
збиратися мирно без зброї і проводити мітинги; державний захист від
порушень прав і свобод людини).
Політичні рухи – більш масові порівняно з політичними партіями,
але менш організовані політичні об’єднання громадян, які створюються
для об’єднання зусиль щодо вирішення найгостріших політичних
питань і можуть не мати фіксованого членства, чітко визначеного
статуту та політичної програми (мають, як правило, тимчасовий
характер).
Політичні функції – основні напрями діяльності суб'єктів
політики (політичне ціле визначення, владнополітична інтеграція
суспільства, регулювання соціально-політичної діяльності, забезпечення
цілісного впливу управління на суспільні процеси).
Посада – визначена структурою і штатним розкладом первинна
структурна одиниця державного органу чи організації, щодо якої
законодавством встановлюються певний обсяг повноважень, прав і
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обов'язків.
Посадова особа державного апарату – державний службовець,
який уповноважений на виконання управлінської функції, наділений
публічно-правовим статусом, здійснює державно-владні повноваження,
видає передбачені законодавством обов'язкові для інших осіб правові
акти, може бути притягнутим до підвищеної юридичної відповідальності.
Похідні (додаткові) функції держави – напрями діяльності
держави, які мають допоміжний або обслуговуючий характер і є
складовими елементами головних функцій держави.
Похідні державні органи – органи держави, що створюються
первинними органами, походять від них і їм підзвітні.
Поширювальне (розповсюджувальне) тлумачення – вид тлумачення,
відповідно до якого дійсний зміст норми права після застосування
різних способів тлумачення є ширшим, ніж її текстуальна форма.
Права і свободи людини і громадянина – правові можливості,
необхідні для існування і розвитку особи, які визнаються невід’ємними,
мають бути загальними і рівними для кожного, забезпечуватись і
захищатися державою.
Право як загальносоціальне явище – можливості суб'єктів
суспільного життя, які мають природну (соціально-історичну) основу,
об'єктивно зумовлюються рівнем розвитку суспільства і повинні бути
загальними та рівними для всіх однойменних суб'єктів.
Правова демагогія – вид деформації правосвідомості, що
передбачає легковажне або свідоме здійснення такого впливу окремої
особи або групи осіб на свідомість людей, наслідком якого стає
формування викривленого уявлення про правову дійсність; полягає у
використанні особою для досягнення власних корисливих цілей
довіри до права з боку інших людей, тобто у маніпулюванні людьми.
Правова держава – організація політичної влади, діяльність якої
заснована на визначенні та реальному забезпеченні прав і свобод
людини, верховенстві права і взаємній відповідальності особи та
держави; держава, в якій юридичними засобами реально забезпечено
максимальне здійснення, охорону і захист основних прав людини
(держава реальних прав людини).
Правова доктрина – сукупність наукових і філософських знань
про певне правове явище; правове вчення – комплекс ідей, що
розробляються, відтворюються й захищаються юристами-науковцями.
Правова ідеологія – сукупність ідей, принципів, теорій, концепцій,
які в систематизованій формі відображають і оцінюють правову
дійсність (концептуалізована, логічно систематизована, теоретично
осмислена правосвідомість).
Правова культура особи – система правових знань, вмінь і
навичок, емоцій, почуттів, вольових компонентів, які проявляються у
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правомірній поведінці; властивість, що характеризується загальною
повагою особи до права, достатнім знанням змісту його норм і
вмінням їх реалізовувати; сукупність позитивних елементів
правосвідомості особи та їх прояв у правомірній поведінці.
Правова культура суспільства – система правових (духовних і
матеріальних) цінностей, що відповідають рівню досягнутого
суспільством правового прогресу; якісний стан правового життя
суспільства, який характеризується досягнутим рівнем розвитку
правової системи (станом та рівнем правової свідомості, юридичної
науки, системи законодавства, правозастосовчої практики, законності
і правопорядку, правової освіти, а також ступенем гарантованості
основних прав і свобод людини).
Правова норма – загальнообов’язкове, формально визначене
правило поведінки, яке встановлюється або санкціонується державою
з метою регулювання суспільних відносин і забезпечується її
організаційною та примусовою діяльністю.
Правова орієнтація – сукупність правових установок індивіда чи
спільноти, яка безпосередньо формує внутрішній план, програму
діяльності цього суб’єкта в юридично значущих ситуаціях.
Правова поведінка – сукупність соціально значущих, виражених
зовні у вигляді дій чи бездіяльності вчинків, що мають свідомовольовий характер, тим чи іншим чином регламентуються нормами
права і обумовлюють правові наслідки.
Правова презумпція – закріплене у законодавстві припущення
про наявність або відсутність певних юридичних фактів, яке може
призвести до виникнення, зміни або припинення правовідносин.
Правова психологія – сукупність настроїв, почуттів, емоцій,
переживань з приводу окремих правових явищ чи права в цілому;
стихійна, несистематизована (не осмислена теоретично, не впорядкована
логічно) правосвідомість.
Правова система – комплекс взаємопов’язаних і узгоджених
юридичних засобів, що призначені для регулювання суспільних
відносин, а також юридичних явищ, що виникають внаслідок такого
регулювання; сукупність всіх юридичних явищ, що існують у певній
державі або групі однотипних держав (у тому числі різноманітні
правові акти і діяльність відповідних суб’єктів по їх створенню,
різноманітні види і прояви правосвідомості, стан законності та його
деформації).
Правова сім’я – більш-менш велика сукупність національних
правових систем у межах одного типу права, що об’єднані спільністю
генезису, джерел, схожістю структурної побудови нормативноправового матеріалу, єдністю принципів регулювання суспільних
відносин, спільністю правничої термінології і техніки викладу та
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систематизації норм права.
Правове регулювання – здійснюваний за допомогою правових
норм та інших юридичних засобів владний вплив на суспільні
відносини з метою їх упорядкування, охорони та розвитку.
Правовий (судовий чи адміністративний) прецедент – принцип,
покладений в основу рішення з конкретної юридичної справи, що
виносить судовий або інший компетентний орган держави (посадова
особа), який стає обов'язковим для вирішення всіх аналогічних справ
у майбутньому.
Правовий вплив – процес, який охоплює правове рерулювання та
інші прояви дії права – виховний, інформаційний та інший вплив на
свідомість людей.
Правовий дилетантизм – вид деформації правосвідомості, яка
полягає у легковажному ставленні до права, вільному поводженні із
законом, що знаходить прояв у поверховому або неадекватному
тлумаченні правових норм, відсутності системного підходу при їх
оцінці і застосуванні до конкретної юридичної ситуації.
Правовий звичай – правило поведінки, яке склалося стихійно
внаслідок його фактичного одноманітного застосування протягом
тривалого часу, було санкціоноване державою і нею охороняється.
Правовий ідеалізм (романтизм) – вид деформації правосвідомості,
що характеризується таким станом правосвідомості громадян (зокрема,
посадових осіб державного апарату) при якому відбувається
переоцінка реальних можливостей формальних джерел права
впливати на суспільні відносини і процеси.
Правовий інфантилізм – вид деформації правосвідомості, що має
прояв у несформованості правових знань або їх недостатній глибині
при особистій переконаності в наявності належної юридичної
підготовки.
Правовий нігілізм – найпоширеніший вид деформації
правосвідомості, що має широкий діапазон проявів – від скептичного
ставлення до права і недооцінки соціально-регулюючої ролі законів до
заперечення соціальної цінності права і свідомого ігнорування вимог
закону.
Правовий порядок – стан упорядкованості (врегульованості,
організованості) суспільних відносин, який утворюється, існує і
функціонує внаслідок фактичної реалізації правових норм відповідно
до принципу законності (режим упорядкованості суспільних відносин,
який складається за умов законності).
Правовий режим – певний порядок правового регулювання, який
забезпечується через особливе поєднання залучених для його здійснення
способів, методів і типів правового регулювання.
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Правовий статус особи – сукупність усіх прав, обов'язків і
законних інтересів суб'єкта права.
Правові установки – психологічні установки щодо поведінки,
врегульованої правом; відображають готовність до певної правової
поведінки, а також схильність до певних правових уявлень, поглядів,
оцінок, почуттів тощо.
Правові форми діяльності держави – визначений законом
(юридично оформлений) порядок здійснення компетентними органами
і посадовими особами юридично значущих дій, спрямованих на
здійснення певних функцій.
Правові відносини – врегульовані нормами права суспільні
відносини, учасники яких виступають як носії субєктивних прав і
юридичних обовязків, що забезпечуються державою.
Правозакріплення – державне санкціонування суспільної та
державної (передусім, судової) практики, її розгорнуте законодавче
закріплення, що передбачає складання основ правового регулювання
відповідних суспільних відносин.
Правозастосовча діяльність – сукупність юридично значущих дій
державних органів і посадових осіб щодо створення індивідуальноправових приписів, які є засобом застосування правових норм
стосовно конкретних життєвих ситуацій.
Правоздатність – абстрактна здатність суб'єкта права мати
суб'єктивні права і юридичні обов'язки (передумова правоволодіння,
тобто право мати право).
Правомірна поведінка – вольова поведінка суб'єкта права (дія або
бездіяльність), яка відповідає приписам правових норм, не суперечить
основним принципам права і гарантується державою.
Правоохоронна діяльність – форма провозастосовчої та іншої
юридичної діяльності, що спрямована на охорону законності і
правопорядку, захист прав і свобод людини, боротьбу зі злочинністю
та здійснюється органами прокуратури, органами внутрішніх справ,
службою безпеки тощо.
Правоохоронні норми права – юридичні норми, які регламентують
засоби юридичної відповідальності за порушення прав і невиконання
обов'язків, встановлених регулятивними нормами.
Правопорушення – протиправне, винне, соціально шкідливе чи
небезпечне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке
породжує для правопорушника негативні наслідки, передбачені
нормами права.
Праворозуміння – інтелектуальний процес осмислення права,
певне його бачення, виражене в конкретних концепціях про його
сутність, форми та функціонування.
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Правосвідомість – система понять, поглядів, уявлень та почуттів з
приводу чинного або бажаного юридичного права, а також діяльності,
пов'язаної з цим правом; осмислене ставлення до нормативізації та
державно-інституційного регулювання людського буття в суспільному
та природному світі.
Правосуб'єктність – можливість і здатність особи бути суб'єктом
правовідносин (складається з правоздатності, дієздатності та
деліктоздатності).
Правосуддя – особлива форма правоохоронної діяльності, яка
здійснюється спеціально створеними державними органами (судами)
шляхом розгляду ними цивільних, господарських, адміністративних,
кримінальних та інших справ у порядку, передбаченому нормами
процесуального права.
Правотворча діяльність – сукупність дій, спрямованих на
розробку, прийняття, зміну та систематизацію нормативних приписів
(створення нормативно-правової основи регулювання суспільних
відносин).
Правотворчість – організаційно врегульована форма діяльності
компетентних державних органів, уповноважених державою громадських
об’єднань, трудових колективів або безпосередньо народу по
втановленню, зміні чи скасуванню юридичних норм, що знаходить
свій вияв у певному джерелі права (нормативному акті, прецеденті,
звичаї тощо).
Правоутворення – процес формування юридичних норм, що
полягає у визнанні державою певних суспільних відносин, усвідомленні
необхідності їх правового регулювання, формальному закріпленні цих
норм у джерелах права та їх державному захисті.
Предмет правового регулювання – якісно однорідні суспільні
відносини, які врегульовуються за допомогою певної сукупності
правових норм.
Предмет теорії держави і права – система загальних і
специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування
державно-правових явищ (державно-правової організації суспільства).
Президентська монократична республіка – різновид нетипової
республіки, в якій в умовах однопартійного політичного режиму лідер
партії проголошується пожиттєво президентом, а парламент реальних
повноважень не має.
Президентська республіка – різновид республіки, в якій
повноваження глави держави, а в деяких випадках – і глави уряду,
належать президенту, який обирається позапарламентським шляхом
(прямими чи непрямими виборами населення) і формує уряд, що, як
правило, не несе відповідальності перед парламентом; президент не
має права розпустити парламент і призначити нові вибори.
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Приватне право – сукупність норм права, предметом регулювання
яких є сфера приватних інтересів (переважно норми цивільного,
сімейного, торгового, підприємницького права):
Примус як метод здійснення функцій держави – застосування до
суб’єктів, які вчинили правопорушення, заходів покарання, припинення
здійснення правопорушення, а також спонукання їх до усунення
шкоди, заподіяної протиправною поведінкою інших суб’єктам.
Принцип верховенства (панування) права – визначальна засада
формування і функціонування правової держави, згідно з якою при
взаємодії права і держави первинним є право як загальносоціальне
явище (держава, її органи та державні службовці повинні діяти
виключно в межах права).
Принцип демократизму – засада організації та діяльності
державного апарату, що передбачає залучення громадян до активної
участі у формуванні та організації діяльності державних органів.
Принцип демократії – безумовна вимога, яка випливає з самої суті
демократії і висувається до всіх суб’єктів та інститутів демократії.
Принцип ненасильства – засада організації та діяльності
державного апарату, що встановлює перевагу методів переконання і
заохочення над методом примусу.
Принцип пріоритету прав і свобод людини – засада організації та
діяльності державного апарату, що передбачає обов’язок державних
органів визнавати, реалізовувати й охороняти права і свободи
громадян.
Принцип професіоналізму і компетентності – засада організації
та діяльності державного апарату, що передбачає забезпечення добору
і розстановки у державному апараті високопрофесійних, найбільш
кваліфікованих кадрів.
Принцип розподілу влади – визначальна засада організації та
діяльності державного апарату, що передбачає поділ державної влади
на законодавчу, виконавчу і судову та функціонування механізму
взаємних стримувань і противаг між гілками влади.
Принципи права – керівні засади (ідеї), які зумовлюються
об’єктивними закономірностями існування і розвитку людини та
суспільства і визначають зміст і спрямованість правового
регулювання; такі відправні ідеї його існування, які виражають
найважливіші закономірності і підвалини певного типу держави і
права, є однопорядковими із сутністю права і становлять його головні
риси, відрізняються універсальністю, вищою імперативністю і
загальнозначимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і
зміцнення певного суспільного виду.
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Принципи юридичної відповідальності – незаперечні вихідні
вимоги до юридичної відповідальності, які визначають її зміст,
функції, підстави, гарантії, процедури здійснення.
Принципова правомірна поведінка – різновид добровільної
правомірної поведінки, що ґрунтується на внутрішньому переконанні
людини в необхідності і цінності правомірної поведінки для особи,
суспільства і держави.
Пристосовницька (конформістська) правомірна поведінка –
різновид правомірної поведінки, суб'єкт якої вчиняє правомірні дії,
орієнтуючись не стільки на норму права, скільки на поведінку людей,
які його оточують.
Процесуальні норми права – юридичні норми, які регулюють
організаційні відносини, встановлюють порядок (процедуру) реалізації
або охорони норм матеріального права; адресовані насамперед
суб’єктам, наділеним державно-владними повноваженнями щодо
прийняття та застосування норм матеріального права.
Пряма (безпосередня) дія нормативно-правового акта – напрям
його темпоральної дії, за яким нормативно-правовий акт поширюється
на нові факти (виникли після набрання ним чинності), а також на старі
триваючі факти (виникли до набрання ним чинності, але продовжують
існувати), проте тільки з моменту набрання цим актом чинності.
Публічне право – сукупність норм, предметом регулювання яких є
сфера публічних (державних) інтересів (насамперед, норми
конституційного, адміністративного, кримінального, фінансового,
процесуального права):
Реалізація норм права – процес фактичного втілення норм права в
суспільних відносинах через правомірну поведінку соціальних суб'єктів,
що здійснюють належні їм суб'єктивні юридичні права та обов'язки.
Реальність законності – принцип законності, який передбачає
забезпеченість законності дієвими гарантіями (зокрема незалежність
правосуддя, невідворотність покарання за здійснення правопорушень).
Регулятивна функція правосвідомості – напрям впливу
правосвідомості на правову дійсність, що передбачає вплив права на
суспільні відносини через правосвідомість суб'єктів і реалізується
через систему мотивів, ціннісних орієнтацій, правових установок, які
виступають специфічним регулятором поведінки людей.
Регулятивні (правоустановчі) норми права – юридичні норми, які
встановлюють права та обов'язки суб'єктів, визначають міру
правомірної поведінки.
Результати правового регулювання – реальні зміни в суспільних
відносинах, які сталися внаслідок впровадження правових приписів у
життя.
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Рекомендаційні норми права – юридичні норми, які встановлюють
варіанти бажаної для суспільства і держави, але необов'язкової
поведінки; адресовані самоврядним організаціям, які зобов’язані
обговорити запропоновану в нормі рекомендацію і прийняти рішення
– обґрунтовано відмовити або прийняти до виконання, як правило,
конкретизувавши положення норми у локальному правовому акті.
Релігійні тексти як джерело права – документи, які містять
церковний канон або іншу релігійну норму, що переплетена з
нормами моралі і права, санкціонована державою для надання їй
загальнообов'язкового значення і забезпечена нею.
Республіка – форма державного правління, за якої всі вищі
державні органи на певний строк обираються населенням або
формуються загальнонаціональним представницьким органом влади.
Ретроспективна (негативна) юридична відповідальність –
закріплений у законі і забезпечуваний державою обовязок
правопорушника зазнати примусового позбавлення певних матеріальних
чи нематеріальних благ, що йому належали; несприятливі наслідки
особистого, майнового або організаційного характеру, вид і міра яких
передбачені санкціями правових норм, що настають для конкретної
особи у зв’язку із вчиненням нею правопорушення.
Римська форма виникнення держави – форма переходу від
родового до державно-організованого суспільства, відповідно до якої
виникнення держави поряд з дією внутрішніх чинників прискорювалось
боротьбою плебеїв (прийшлого населення) з римською родовою
аристократією (патриціями) проти винятковості та привілеїв останніх.
Ритуали і обряди – правила поведінки, що характеризуються
передусім зовнішньою, суворо визначеною формою їх виконання,
мають масовий характер і здійснюють регулятивну і виховну функції
(наприклад, обряд ініціації).
Родова община – колектив людей, об`єднаних кровнородинними
зв`язками, спільністю майна і праці.
Самоврядування – різновид соціального управління, в основу
якого покладене спільне вирішення учасниками суспільних відносин
суспільних справ, що поєднується зі спільною діяльністю у виконанні
прийнятих рішень.
Санкція норми права – частина норми, яка вказує на юридичні
наслідки порушення правила, зафіксованого в диспозиції, або умов,
визначених у гіпотезі (передусім на заходи державного примусу).
Система – специфічно виокремлена із навколишнього середовища
цілісна множина елементів, які поєднуються між собою сукупністю
внутрішніх відносин і зв’язків.
Система права – цілісний комплекс взаємопов’язаних і
взаємодіючих чинних юридичних норм певної держави, що
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характеризується єдністю й узгодженістю, а також поділом на
інститути та галузі права.
Систематизація законодавства – діяльність з об'єднання та
упорядкування нормативних актів, приведення їх до єдиної системи.
Систематичний спосіб тлумачення норм права – сукупність
прийомів аналізу змісту норм права, що пов’язані з системністю
позитивного права і спрямовані на врахування логічних зв'язків
залежності, доповнення, конкретизації, уточнення, обмеження тощо,
які існують між різними нормами.
Склад правопорушення – сукупність передбачених законом
об'єктивних і суб'єктивних ознак, які характеризують певне діяння як
правопорушення (об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна
сторона правопорушення).
Смрити – правові трактати, що коментують Веди.
Соціальна держава – держава, яка визнає людину найвищою
соціальною цінністю, з метою забезпечення кожному гідного рівня
життя перерозподіляє економічні блага відповідно до принципу
соціальної справедливості, гарантує всім людям рівні умови вільного
розвитку.
Соціальна функція держави – діяльність держави щодо
соціального захисту та соціального забезпечення своїх громадян.
Соціальні норми – правила поведінки загального характеру, які
виникли в процесі історичного розвитку, виявляють волю певної
частини населення або всього суспільства, регулюють різні сфери
суспільних відносин і забезпечуються різними засобами соціального
впливу.
Соціально допустима правомірна поведінка – різновид
правомірної поведінки, що не торкається суттєвих інтересів
суспільства і держави і не може бути охарактеризована як соціально
корисна чи соціально шкідлива; як форма здійснення приватних
інтересів вона не суперечить інтересам інших суб'єктів; держава не
може таку поведінку ні забороняти, ні зобов'язувати до неї, ні
заохочувати, проте така поведінка має правову природу і спирається
на державні гарантії її здійснення (наприклад, відправлення
релігійних культів).
Соціально-економічні та культурні права – права людини
«другого покоління», які відображали висунуті на межі ХІХХХ століть ідеї соціального реформування суспільства з метою
пом’якшення класового протистояння (право на працю, на соціальний
захист і соціальне забезпечення тощо).
Спеціалізовані норми права – юридичні норми, які виконують
додаткову функцію в правовому регулюванні, не мають класичної
логічної структури.
356

Спеціальна правоздатність – правоздатність, що пов'язана з
певними особливостями суб'єкта або потребує спеціальних знань
(наприклад, правоздатність студента, лікаря, міліціонера, інваліда,
дитини тощо).
Спеціальні нормативно-правові акти – нормативно-правові акти
обмеженої дії, які поширюються на частину території або на певне
коло осіб.
Спеціально-дозвільний (загальнозабороняючий) тип правового
регулювання – тип правового регулювання, що будується на
юридичній формулі «заборонено все, крім того, що прямо дозволено
законом» (особа може обирати лише ті форми поведінки, які
безпосередньо визнані в законі як припустимі).
Спеціально-технічні терміни – терміни неюридичного вжитку,
які належать до інших наук і сфер людської діяльності і
використовуються в законодавстві та юриспруденції (наприклад,
рентген, графік, катіон) і для з'ясування змісту яких необхідно
звертатися до тих галузей знань, яким вони належать.
Спеціально-юридичне тлумачення норми права – з’ясування
змісту норми шляхом дослідження техніко-юридичних прийомів і
засобів виразу волі законодавця (спрямоване на розкриття змісту
термінів і конструкцій, специфічних для законотворчості).
Спеціально-юридичні терміни – терміни, які відображають
особливості держави і права як специфічних соціальних явищ і
виникають в процесі державно-правової діяльності (наприклад, злочин,
реституція, позов, зворотна дія закону, необхідна оборона).
Спосіб тлумачення – сукупність прийомів аналізу змісту норми
права, що, як правило, ґрунтуються на даних окремої галузі знань.
Способи правового регулювання – первинні засоби правового
впливу на поведінку людей, пов'язані з наділенням їх суб'єктивними
юридичними правами або покладанням на них суб'єктивних юридичних
обов'язків.
Структура (внутрішня форма) норми права – об'єктивно
зумовлена потребами правового регулювання внутрішня організація
норми права, яка виражається в її поділі на складові елементи та в
певних зв'язках між ними.
Структура законодавства – спосіб зв'язку між його елементами,
зумовлений системою права, інтересами держави та потребами практики
правового регулювання (розрізняють функціональну, горизонтальну,
ієрархічну (вертикальну) структуру системи законодавства).
Структура механізму правового регулювання – спосіб поєднання
елементів механізму правового регулювання між собою, певна
послідовність обов'язкових і факультативних стадій правового
регулювання.
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Структура системи права – внутрішня побудова системи права,
що відображає її поділ на окремі взаємопов'язані елементи.
Суб’єкти демократії – учасники суспільних відносин, що
виникають під час здійснення всіх форм демократії (людина
(громадянин), державні органи, політичні партії, громадські
організації, трудові колективи, групи громадян тощо).
Суб’єкти політики – класи, нації, соціальні прошарки;
різноманітні об'єднання громадян (політичні партії, громадські
організації, рухи та ін.); кожна окрема людина; держава.
Суб'єкт правовідносин – учасник правовідносин, який виступає
як носій суб’єктивних прав і юридичних обов'язків.
Суб'єкт правопорушення – фізична чи юридична особа, яка
скоїла правопорушення і є деліктоздатною.
Суб'єктивна сторона правопорушення – психічне ставлення
особи до скоєного нею діяння та його шкідливих наслідків, що має
своїми ознаками вину, мотив і мету правопорушення.
Суб'єктивне юридичне право – гарантована правом міра
можливої (дозволеної) поведінки, яка належить уповноваженій особі
для задоволення її інтересів та потреб і яка забезпечується
відповідними юридичними обов’язками інших (зобов’язаних) осіб.
Судова влада – відокремлена в умовах поділу влад гілка влади,
що має виняткові повноваження на здійснення правосуддя.
Сунна – збірник переказів (хадісів), у яких йдеться про життя
пророка Мухаммеда, розповідається про його вчинки та наводяться
висловлювання, що є дороговказом у житті для віруючого.
Суспільна правосвідомість – правосвідомість, що притаманна
великим соціальним утворенням (населенню країни, окремого регіону,
певному етносу); виявляє себе під час загальнонаціональних акцій на
кшталт референдумів, виборів до різноманітних представницьких
органів влади і т. ін.
Сфера законодавчого (легального) регулювання – ділянка
соціального простору, фактично регламентована правовими нормами.
Сфера можливого (потенційного) правового регулювання –
ділянка соціального простору, яка в принципі може бути врегульована
правом.
Сфера необхідного правового регулювання – ділянка соціального
простору, де потрібен вплив права як прояв дії соціальних
закономірностей, потреб суспільства і держави.
Сфера правового регулювання – соціальний простір, на який
поширюється правове регулювання.
Сфера правореалізуючого регулювання – ділянка соціального
простору, в якій фактично здійснюються правові норми.
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Східний (азіатський) шлях формування держави – форма
переходу від родового до державно-організованого суспільства, яка
реалізувалася під впливом необхідності централізованого управління
для забезпечення земельними угіддями, водою, іригаційними
спорудами вільних хліборобів-общинників та характеризувалася
збереженням основних економічних й соціальних структур первісного
ладу (земельна община, колективна власність, відсутність класів) і
формуванням апарату держави з органів управління родоплемінних
об`єднань.
Табу – обов`язкові та незаперечні заборони (на дії, на слова, на
людей, на предмети), спрямовані на захист роду від біологічного
виродження, природної стихії, а також на відтворення життєвих благ,
певних умов існування людей у первісному колективі.
Телеологічний (цільовий) спосіб тлумачення норм права –
сукупність прийомів аналізу юридичних норм, що полягають у
з'ясуванні цільової спрямованості нормативно-правових приписів
(аналіз змісту правової норми шляхом виявлення й розкриття її цілей,
які переслідував законодавець, формулюючи норму).
Теократична монархія – різновид нетипової монархії, в якій вища
політична і духовна влада зосереджена в руках духовенства, а глава
церкви одночасно є і главою держави (Ватикан).
Теорія держави і права – наука про основні, загальні та
специфічні закономірності права і держави (державно-правові
закономірності).
Територія держави – матеріальна основа існування держави, яка
окреслює своїми кордонами простір, у межах якого держава поширює
владу на населення, що проживає в ній.
Техніка правового регулювання (юридична техніка) –
сукупність способів і прийомів, умінь і навичок формування всіх
елементів механізму правового регулювання та ефективного
оперування ними у праворегулятивній практиці.
Технічні норми – правила, які визначають поведінку людини у
зв’язку з використанням (доцільним і безпечним) природних та
технічних об’єктів (встановлюються людьми, але не мають суспільного
характеру).
Тип правового регулювання – спосіб сполучення загальних
юридичних дозволів і загальних юридичних заборон.
Типологічні принципи права – керівні засади (ідеї), які властиві
всім правовим системам певного історичного типу і відображають
його соціально змістовну сутність.
Типологія держави – поділ усіх держав, що існували й існують, на
великі групи – типи за їх найсуттєвішими ознаками.
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Тлумачення норм права – здійснювана за допомогою певних
способів і прийомів інтелектуальна діяльність, спрямована на
осмислення норми права, з'ясування або роз'яснення її змісту з метою
правильного її застосування і реалізації.
Тлумачення-з'ясування (усвідомлення) норм права – внутрішня
розумова діяльність суб'єкта щодо встановлення змісту нормативноправового акта, яка не виходить за межі його свідомості (тлумачення
змісту норми «для себе»).
Тлумачення-роз'яснення норм права – зовнішня, об'єктивована
інтерпретація змісту правової норми («для інших»), виражена
(матеріалізована) у тій чи іншій формі, доступній для сприйняття
іншими особами.
Традиційне («примітивне») право – нормативна система родового
ладу, яка будувалася на звичаях, традиціях, міфах.
Традиції – способи поведінки людей (соціальних груп), що
склалися історично внаслідок багаторазового повторення, передаються
від покоління до покоління і характеризують певний тип (стиль)
поведінки, а не одну окрему дію.
Трудове право – сукупність правових норм, які регулюють трудові
й тісно з ними повязані інші суспільні відносини, тобто відносини, що
виникають на основі угоди між працівником і власником
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом,
чи фізичною особою, за якою працівник зобовязується виконувати
роботу, визначену цією угодою, а власник зобовязується виплачувати
працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні
для виконання роботи.
Умисел – форма вини, яка характеризується тим, що особа
усвідомлює суспільно небезпечний чи шкідливий характер свого
діяння, передбачає його суспільно небезпечні або шкідливі наслідки і
бажає (прямий умисел) чи свідомо допускає (непрямий умисел) їх
настання.
Унітарна (проста) держава – єдина централізована держава,
територія якої поділяється на адміністративно-територіальні одиниці,
що не мають ознак суверенітету.
Уповноважуючі норми права – юридичні норми, які вказують на
можливу поведінку (містять дозвіл, надають право).
Фактична підстава юридичної відповідальності – передумова
юридичної відповідальності, яку утворює протиправне діяння (дія чи
бездіяльність), що містить всі елементи складу правопорушення.
Фахова (професійна) правосвідомість – правосвідомість юристівфахівців, що формується внаслідок одержання фахової юридичної
підготовки і роботи в юридичній сфері (у правоохоронних органах,
суді, адвокатурі, нотаріаті тощо).
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Федерація – складна союзна держава, до складу якої входять
декілька державних утворень (суб'єктів федерації), що мають
юридично визначену політичну самостійність.
Фізичні (вітальні, життєві) права людини – можливості людини,
необхідні для її фізичного існування, для задоволення її біологічних,
матеріальних потреб (право на життя; фізичну недоторканність;
безпечне для життя і здоров’я довкілля; житло; на достатній життєвий
рівень (рівень матеріального забезпечення); власність на предмети
споживання; медичну допомогу та інші види соціального
забезпечення).
Фікх – нормативна частина шаріату, яку становлять норми, що
регламентують порядок виконання основних релігійних обов’язків і
встановлюють правила поведінки між мусульманами та мусульман з
немусульманами.
Фінансове право – сукупність правових норм, що регулюють
суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання
органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з
метою забезпечення виконання покладених на ці органи завдань і
функцій.
Форма держави – спосіб (порядок) організації і здійснення державної
влади; сукупність найбільш значущих ознак, що характеризують державу
в її структурному і функціональному аспектах.
Форма державного правління – спосіб організації вищої державної
влади; ознаки, що характеризують способи і порядок утворення,
організації та взаємодії вищих органів державної влади, правовий
(передусім – конституційний) порядок відносин між ними і населенням.
Форма державного устрою – спосіб поділу держави на певні
складові частини та розподілу влади між нею та цими частинами;
ознаки, що характеризують способи територіального устрою
державної влади та відповідну організацію державних органів.
Формальні джерела права – офіційно-державні способи закріплення
і зовнішнього вираження правових норм, за допомогою яких право
набуває загально-обовязковості та формальної визначеності.
Функції демократії – головні напрями впливу демократії на
суспільні відносини (установча, оптимізації державних рішень,
сприяння виконанню рішень, сприяння розвитку особи, контрольна
функції).
Функції держави – основні напрями діяльності держави, які
виражають її соціальну сутність і призначення в суспільстві.
Функції держави щодо захисту групових інтересів – напрями
діяльності держави, що спрямована на задоволення інтересів
правлячих угрупувань, за якими стоять ті верстви населення, які
становлять соціальну базу здійснення державної влади.
361

Функції державного органу – соціальне призначення кожного
конкретного державного органу, що знаходить свій вираз і
конкретизацію у компетенції цього органу.
Функції законності – основні напрями впливу законності на
суспільні відносини, що виражають її сутність та соціальне
призначення.
Функції права – основні напрями впливу права на суспільні
відносини.
Функції правосвідомості – головні напрями впливу правосвідомості
на правову дійсність.
Функції правотворчості – основні напрями діяльності компетентних
органів по встановленню, зміні або скасуванню правових норм,
створенню й розвитку системи законодавства та інших форм права.
Функції юридичної відповідальності – основні напрями впливу
юридичної відповідальності на суспільство, завдяки яким досягається
її мета та які визначають її призначення як засобу забезпечення
суспільного порядку.
Функції юридичної науки – основні напрями її впливу на
соціальні явища, насамперед, на право і державу, на суспільні
відносини, на формування і розвиток особистості.
Централізоване правове регулювання – вид правового регулювання,
що здійснюється державними та іншими уповноваженими державою
органами і виступає як зовнішнє щодо суб'єктів, на яких воно
поширюється, оскільки не передбачає механізмів узгодження з цими
особами змісту адресованих їм правових норм та індивідуальних
приписів (наприклад, встановлення державою системи податків та
інших обов'язкових платежів до бюджету).
Цивільне право – сукупність правових норм, які регулюють на
засадах правової автономії (рівності) відносини власності, товарногрошові відносини і особисті немайнові відносини між фізичними і
юридичними особами з метою задоволення їх прав і законних
інтересів.
Цивільне процесуальне право – сукупність норм права, які
регулюють суспільні відносини у сфері здійснення правосуддя в
цивільних справах.
Шаріат – «шлях праведного життя» – звід мусульманських
теологічних та правових нормативів (як вважається, був встановлений
Аллахом і переданий ним через пророка Мухаммеда).
Юридична кваліфікація факту – поширення суб'єктом
правозастосовчої діяльності законодавчої (нормативно-правової)
оцінки певного виду фактів на встановлений ним факт, який є
підставою застосування юридичної норми.
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Юридична наука (правознавство) – система об’єктивованих,
соціально значимих знань про закономірності права і держави
(державно-правові закономірності); галузь спеціальних суспільних
знань, у межах і за допомогою яких здійснюється теоретичноприкладне освоєння державно-правової дійсності.
Юридична підстава юридичної відповідальності – передумова
юридичної відповідальності, яку утворюють нормативні приписи, що
чітко фіксують елементи складу правопорушення і містять його
юридичні ознаки, та правозастосовчий акт, у якому дається юридична
кваліфікація вчинку і міститься мотивоване юридичне рішення.
Юридична сила нормативно-правових актів – специфічна
властивість нормативно-правових актів, яка характеризує їх
співвідношення і залежність за формальною обов'язковістю та
визначається місцем правотворчого органу в апараті держави.
Юридичне право – заснована на уявленні про справедливість міра
свободи і рівності, що відображає потреби суспільного розвитку, яка у
своїй основі склалася в процесі повторюваних суспільних відносин і
визнається та охороняється державою.
Юридичний обов'язок – покладена законом на зобов’язану особу і
забезпечена можливістю застосування державного примусу міра
необхідної поведінки, яку вона повинна здійснити в інтересах
уповноваженої особи.
Юридичні гарантії законності і правопорядку – сукупність
умов, засобів, організаційно-правових заходів, що безпосередньо
спрямовані на забезпечення режиму законності та правопорядку і є
юридичними формами загальних гарантій.
Юридичні дії – обставини, які породжують, змінюють або
припиняють правовідносини на основі волевиявлення людей.
Юридичні події – обставини, які породжують, змінюють або
припиняють правовідносини незалежно від волі людей (наприклад,
стихійні лиха, пожежі).
Юридичні терміни – слова і словосполучення, що точно
позначають правові поняття, за допомогою яких формулюються
правові веління, дозволи або заборони, загальні та індивідуальні
приписи.
Юридичні факти – конкретні життєві обставини, з якими норми
права пов'язують виникнення, зміну або припинення правових
відносин.
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