
1 
 

                                     

Міністерство освіти і науки України 

Відокремлений структурний підрозділ «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету» 

 

 

                                               

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА 
 

Конспект лекцій 

для здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр 

за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любешів – 2022 



2 
 

ЗМІСТ 

№                                                                      Тема Стор. 

1.  Основи теорії держави і права 

1.1. Система соціальних  норм та місце права в цій системі. 

1.2. Поняття держави та права та їх ознаки. 

1.3. Функції і принципи держави і права. 

1.4. Поняття системи права як внутрішньої його організації. 

1.5. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його вираження. 

1.6. Правові відносини. 

1.7. Правомірна поведінка. 

1.8. Правопорушення: поняття, причини і види. 

1.9. Склад правопорушення та його ознаки. 

1.10. Юридична відповідальність: поняття та види. 

 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

13 

13 

13 

14 

2. Основи конституційного права України 

2.1. Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства. 

2.2. Загальні засади конституційного ладу України. 

2.3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення  

2.4. Громадянство України як один з інститутів конституційного права  

2.5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина України  

 

15 

16 

18 

22 

23 

3. Основи цивільного права України 

3.1. Поняття та система цивільного права України. 

3.2. Структура цивільного законодавства 

3.3. Цивільні правовідносини. 

3.4. Суб’єкти та об’єкти цивільних правовідносин. 

3.5. Правочини. 

3.6. Право власності  

 

27 

27 

28 

29 

29 

30 

4. Основи трудового права України 

4.1. Предмет і система трудового права України. 

4.2. Принципи та джерела трудового права. 

4.3. Суб’єкти трудового права 

4.4. Колективні договори та угоди. 

4.5. Трудовий договір: поняття, умови укладання, форма, строк і види. 

4.6. Робочий час. Час відпочинку. Трудова дисципліна. 

4.7. Правове регулювання оплати праці. 

4.8. Трудові спори. 

 

32 

32 

34 

35 

36 

38 

40 

41 

5.  Основи кримінального та кримінально-процесуального права України 

5.1. Основні поняття і система кримінального права України. Функції і принципи 

кримінального права України.   

5.2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Структура кримінально-правової 

норми. 

5.3. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину. 

5.4. Кримінальна відповідальність та види покарань за кримінальним законодавством. 

5.5. Кримінально-процесуальне право України. Його джерела.  

5.6. Принципи кримінального процесу. 

5.7. Суб'єкти кримінального процесу. 

 

 

42 

 

43 

44 

46 

47 

47 

48 



3 
 

6. Основи сімейного та житлового права України 

6.1. Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання. 

6.2. Сім’я та шлюб за сімейним законодавством.  

6.3. Умови і порядок укладання та розірвання шлюбу. Шлюбний контракт. 

6.4. Особисті та майнові права та обов'язки подружжя.  

6.5. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей. 

6.6. Опіка і піклування. 

6.7. Житлове право України: поняття і предмет правового регулювання. 

6.8. Право громадян на житло і форми його реалізації. 

 

50 

50 

51 

53 

55 

56 

58 

59 

7. Основи інтелектуальної власності 

7.1. Поняття права інтелектуальної власності.  

7.2. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. 

7.3. Об'єкти права інтелектуальної власності. 

7.4. Суб'єкти права інтелектуальної власності. 

 

60 

61 

62 

62 

8. Правоохоронна та судова системи України 

8.1. Судова влада та її завдання.  

8.2. Структура судової влади. Судоустрій та судочинство. 

8.3. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи. 

8.4. Правозахисні органи України. 

 

63 

65 

67 

69 

9. Основи адміністративного права України 

9.1. Загальна характеристика адміністративного права України.  

9.2. Джерела адміністративного права України. Характеристика Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

9.3. Адміністративне правопорушення: склад, ознаки та відповідальність. 

9.4. Органи уповноважені розглядати адміністративні правопорушення. 

 

71 

 

73 

74 

76 

10.  Основи виборчого права України 

10.1. Виборче право та виборча система в Україні. 

10.2. Принципи виборчого права. 

10.3. Види виборчих систем. 

10.4. Поняття і види референдумів. 

 

78 

79 

79 

80 

11. Основи соціального законодавства України 

11.1. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

11.2. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

11.3. Суб'єкти та об'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

11.4. Страховий стаж.  Страховий ризик і страховий випадок. 

11.5. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням. 

 

82 

82 

83 

83 

 

84 

12. Основи аграрного та екологічного права України 

12.1. Загальна характеристика аграрного права України. 

12.2. Предмет, система та принципи аграрного права України. 

12.3. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин. 

12.4. Суб'єкти аграрного права. 

12.5. Екологічне право України: поняття, предмет, система. 

12.6. Законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

12.7. Екологічні права і обов’язки громадян. 

 

85 

86 

87 

89 

89 

90 

92 



4 
 

13. Розгляд цивільних, адміністративних і кримінальних справ в Україні 

13.1. Розгляд цивільних справ в Україні. 

13.2. Розгляд адміністративних справ в Україні. 

13.3. Розгляд кримінальних справ в Україні. 

 

93 

94 

97 

Рекомендована література 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.  Основи теорії держави і права 

1.1. Система соціальних  норм та місце права в цій системі. 

Соціальні норми — це загальні правила поведінки людей у суспільстві, зумовлені 
об'єктивними закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини 
чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. 

Залежно від способу їх утворення і забезпечення соціальні норми класифікують на 
юридичні, моральні, корпоративні (громадських організацій, політичних партій, інших 
об'єднань громадян), звичаї чи традиції1. 

Залежно від сфери соціальних відносин, що регулюються нормами, їх поділяють на 
економічні, політичні, сімейні, релігійні, етики та естетики, організаційні, соціально-
технічні. 

Юридичні (правові) норми— це загальнообов'язкові, формально визначені правила 

поведінки, встановлені (санкціоновані) державою, охороняються, захищаються і 

гарантуються нею та містяться в нормативно-правових актах. 

Моральні норми — це правила поведінки, що базуються на моральних поглядах 

суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе, гуманне й негуманне, а 

забезпечуються, насамперед, внутрішньою переконаністю та силою громадської думки. 

Корпоративні норми — це правила поведінки, що встановлюються й забезпечуються 

політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об'єднаннями людей; 

Звичаї чи традиції — це правила поведінки, що історично склались і увійшли 

(перетворилися) на звичку людей. 

Звичаї і традиції відрізняються одне від одного ступенем загальності правил поведінки. 

Традиції вважаються більш загальними правилами, ніж звичаї. Наприклад, святкування 

традиційних свят або звичай проводжати на службу до Збройних Сил. 

Отже, право як особливий вид соціальних норм відрізняється від інших соціальних 

норм взаємозв'язком із державою, напрямами впливу на суспільні відносини. 

 

1.2. Поняття держави та права та їх ознак 

Держава є складним явищем. Спроби дати його визначення, ученими, політичними 

діячами,мислителями зводилися головним чином до переліку найзначущіших ознак 

держави. Вважається, що термін «держава», під якою розумілася певна політична 

організація суспільства, увійшов до наукового обороту за часів Н. Макіавеллі (XVI в.). 

Термін «держава» звичайно вживають у двох значеннях. У широкому значенні 

слова держава — це всеосяжна правова, суверенна територіальна організація 

громадянського суспільства, яка має у своєму розпорядженні публічно-політичну владу, 

спеціальний апарат управління і примушування, забезпечує безпеку існування цивільного 

суспільства як єдиного цілого.У вузькому значенні слова держава — це механізм 

здійснення публічно-політичної влади в суспільстві, механізм ( апарат)управління 

суспільством. 

Держава займає центральне положення серед інших елементів політичної системи  

(політичних партій, громадських організацій тощо) і є головним і універсальним засобом  

здійснення політичної влади. 

Ознаки держави: 

1. Державна влада. Ця влада водночас публічна і політична: публічна — оскільки 

управляє справами всього суспільства і виступає від його імені; політична — оскільки в 

особі державного апарату вона відокремлена від суспільства і їх інтереси не співпадають. 

Державна влада — це спосіб керівництва суспільством, при якому є характерною опора на 

спеціальний апарат примушування. 
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2. Суверенітет. Властивість державної влади, що вказує на її місце серед влад, що 

існують в суспільстві (батьківська, церковна тощо). Суверенітет — це верховенство 

державної влади (відсутність іншої, більш високої, влади на території країни). 

3. Територія. Визначена кордонами частина земної кулі, на яку розповсюджується 

суверенітет певної держави і в межах якої мешканці стають громадянами. Територія 

держави є матеріальною основою її існування. 

4. Народонаселення. Держава — це організація влади, суб'єктом і об'єктом якої е 

народ, що мешкає на території держави. Належність людей до певної держави визначається 

поняттям громадянства — юридичного зв'язку особи з певною державою, який породжує їх 

взаємні права і обов'язки. 

5. Апарат управління — сукупність осіб, що е професіоналами в управлінні (уряд,  

міністерства тощо). 

6. Апарат примушування — загони спеціально навчених озброєних людей і 

примусові установи (збройні сили, органи охорони суспільного порядку, органи 

держбезпеки тощо). 

7. Видавання нормативно-правових актів. Тільки держава має право видавати 

нормативноправові акти (закони, постанови, укази тощо), обов'язкові для загального 

виконання. 

8. Оподаткування. Податки утворюють фінансову основу діяльності 

держави.Оподаткування є монопольним правом держави. 

Висновок. Держава — це універсальна політична форма організації суспільства, яка  

характеризується: суверенною владою; політичним і публічним характером; реалізацією 

своїх повноважень на певній території за допомогою діяльності спеціально створених 

органів: наданням своїм рішенням обов'язкового характеру: встановленням податків. 

             В сучасній вітчизняній юридичній науці склалися три основні підходи до розуміння 

права: а) нормативний; б) соціологічний; в) етичний. Найбільш поширеним є таке розуміння 

права:  

Право — це система загальнообов'язкових, формально визначених загальних норм 

(правил поведінки), які встановлюються гарантуються і охороняються державою з метою 

впорядкування суспільних відносин. 

Виникнення права пов'язане з виникненням держави. Його поява викликана тим же, 

чим і поява держави, організацією влади, здатної встановити юридичні норми і 

забезпечувати їх втілення в життя. Виникнення права зумовлене якісним ускладненням 

виробництва, політичного і духовного життя суспільства, виділенням особи як 

самостійного учасника суспільних відносин, а також формуванням держави, яка могла 

виконати такі задачі: а) забезпечити функціонування суспільства на більш високій, ніж 

первісне суспільство, стадії; б) закріпити і забезпечити індивідуальну свободу особистості.  

Природно, такі задачі не могли виконати норми-звичаї, характерні для первісного 

суспільства.  

Тому починає формуватися звичайне право, потім виникають прецедентне право, 

закони. Нарешті, починає складатися право, що являє собою волевиявлення держави і засіб 

регулювання суспільних відносин за допомогою норм. 

Ознаки права  

1. Встановлюється або санкціонується державою. Вираження норм в законах, інших 

визнаних державою офіційних джерелах (законах, судових прецедентах, санкціонованих 

звичаях, актах недержавних організацій, санкціонованих державою, тощо). 

2. Система норм. Право існує як система норм — загальних правил, моделей поведінки 

3. Загальнообов′язковий характер. (Обов′язкове для виконання всіма, а за порушення – 
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покарання) 

4. Формальна визначеність (норма права отримує зовнішнє словесне закріплення в статтях  

нормативних актів, чітко фіксує вид і міру можливої, належної або забороненої поведінки.).  

5. Загальний характер (поширення на всіх учасників суспільних відносин, незалежно від їх  

волі і бажання). 

6. Охороняється державою (загальні правила, які визнаються державою як правові, 

підтримуються державною владою). 

Призначення права формулюється в юридичній науці в двох аспектах. Згідно 

першому аспекту, призначення права – виражати інтереси пануючого класу, служити 

засобом придушення, насильства по відношенню до інших класів. Другий аспект бачить 

призначення права в тому, щоб служити засобом компромісу, зняття суперечностей в 

суспільстві, бути інструментом управління справами суспільства. Звідси право потрактує 

як засіб згоди, поступок. 

Головне призначення права — регулювати, упорядковувати суспільні відносини. 

 

1.3. Функції і принципи держави і права 

Функції держави — це основні напрямки внутрішньої і зовнішньої діяльності 

держави, в яких відбиваються і конкретизуються її суть і соціальне призначення. 

 Функції держави необхідно відрізняти від функцій органів держави, тобто реалізації 

компетенції, прав і обов'язків окремих органів держави відповідно до їх місця і призначення 

в державному механізмі і політичній системі суспільства. Різноманітність суспільних 

(соціальних) відносин і форм державної діяльності за їх регулюванням визначає 

різноманітність функцій держави.  

Функції держави можна класифікувати за різними ознаками.  

За територією виконання функцій розрізняють внутрішні і зовнішні функції 

держави, що виявляються в різних сферах життєдіяльності суспільства: економічній, 

політичній, соціальній, ідеологічній тощо.  

Внутрішні функції держави — це напрямки державної діяльності, пов'язані з 

реалізацією політичної влади всередині країни.  

Зовнішні функції держави — це напрямки державної діяльності, що виражають 

зовнішню політику і зачіпають інтереси інших держав, міжнародне життя.  

За терміном виконання функції держави бувають:  

а) постійні, що здійснюються протягом тривалого історичного періоду існування 

держави;  

б) тимчасові, що властиві для якогось незначного за часом історичного періоду.  

За сферою суспільних відносин функції держави бувають:  

а) політичні, що визначають порядок реалізації політичної влади в суспільстві; 

б) економічні, які характеризують діяльність держави в процесі регулювання 

економічних відносин;  

в) гуманітарні (соціальні), які е засобом охорони і реалізації основних прав і свобод 

особистості, в тому числі у галузях освіти, екології, охорони здоров'я, науки, культури 

тощо. 

Що стосується функцій права, то під ними розуміють витікаючі з його змісту і 

призначення основні напрями правової дії на суспільні відносини.  

Виділяють дві головні функції права – регулятивну і охоронну.  

Регулятивна функція направлена на регулювання, впорядкування суспільних 

відносин, встановлення правил поведінки людей. В регулятивній функції виявляється 

головне призначення права – упорядковувати суспільні відносини.  



8 
 

Охоронна функція направлена на захист найважливіших для життя суспільства 

відносин. Дана функція має своєю задачею забезпечити вимоги законів, встановити режим 

законності в суспільстві.  

Крім названих, право виконує деякі додаткові функції. До них можна віднести 

виховну, ідеологічну, інформаційну і ін.  

До принципів права можна віднести: гуманізм, законність, демократизм, внутрішню 

узгодженість і ін. 

 

1.4. Поняття системи права як внутрішньої його організації 

Система права є структурною організацією права, яка обумовлена об'єктивними 

умовами його існування і забезпечує внутрішню єдність і несуперечність права.  

Система права — це внутрішня структура права, що охоплює всі діючі юридичні 

норми держави. Система права включає декілька основних компонентів: галузі права, 

підгалузі, правові інститути і норми права.  

Галузь права – це сукупність норм права, регулюючих якісно однорідну групу 

суспільних відносин. Вона відрізняється своєрідністю предмету і методу правового 

регулювання (конституційне, трудове право, цивільне, сімейне, кримінальне і ін.).  

Предмет правового регулювання складають суспільні відносини, регульовані даною 

сукупністю норм права.  

Метод правового регулювання є сукупністю різних способів правової дії галузі права 

на суспільні відносини, що є предметом її регулювання. Декількох близьких по характеру 

регулювання правових інститутів утворюють підгалузь права (у складі цивільного права 

існує авторське, патентне і ін.)  

Правовий інститут – це складова частина галузі права, сукупність правових норм, 

регулюючих певний вид однорідних суспільних відносин, що є (трудовий договір, оплата 

праці, робочий час, час відпочинку. в трудовому праві і др).  

Первинним елементом системи права є норма права – конкретне правило поведінки. 

Під нормою права розуміється загальнообов'язкове, формально визначене правило 

поведінки, встановлене державою як критерій правомірної або забороненої поведінки, і 

забезпечене державними засобами. П 

рийнято виділяти три елементи складових норму права: гіпотезу, диспозицію і 

санкцію.  

Гіпотеза – ця вказівка на умови і обставини, при яких реалізується дана норма.  

Диспозиція містить саме правило поведінки, права і обов'язку суб'єктів.  

 Санкція є вказівкою на несприятливі наслідки, які можуть наступити у разі 

недотримання розпоряджень диспозиції.  

Норми права в зв'язку їх різноманітним характером класифікуються по різних 

підставах :  

1) по ролі норми в механізмі правового регулювання (регулятивні, охоронні);  

2) по суб'єктах правотворчості (Президент, парламент і ін.);  

3) по предмету регулювання (конституційні, цивільні, трудові і ін.);  

4) по характеру розпорядження, що міститься (уповноважуючі, зобов'язуючі, 

забороняючі); 

5) по методу правового регулювання (імперативні, диспозитивні);  

6) за часом дії (постійні, тимчасові);  

7) по території дії (загальнонаціональні, місцеві);  

8) по ролі в правотворчості (первинні, вторинні);  

9) по дії на круг суб'єктів (загальні, спеціальні, виключають) і ін.  
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Основні критерії розмежування права на галузі: метод правового регулювання 

(сукупність прийомів і способів регулювання людської діяльності) і предмет правового 

регулювання.  

Галузі права прийнято класифікувати на три основні групи: 1) профілюючі галузі 

(конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне, цивільне-процесуальне, 

кримінально-процесуальне право);  

2) спціальні галузі (трудове, фінансове, банківське, податкове, сімейне, житлове, 

виправно-трудове право);  

3) комплексні галузі (земельне, екологічне право).  

Конституційне (державне) право закріплює основи державного і суспільного 

устрою, засади правового статусу громадян, порядок формування і компетенцію державних 

органів.  

Цивільне право регулює майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини.            

Адміністративне право регулює відносини, які складаються в сфері виконавчо-

розпорядчої діяльності.  

Кримінальне право визначає види суспільне небезпечних діянь (злочинів) і 

покарання, які застосовуються до осіб, що їх скоїли.  

Цивільно-процесуальне право регулює: відносини, що виникають у ході розгляду 

цивільних справ судами; винесення і оскарження рішень.  

Кримінально-процесуальне право регулює відносини, які виникають внаслідок: 

порушення попереднього розслідування (досудо-вого слідства); судового розгляду карних 

справ; винесення і оскарження вироку суду.  

Трудове право регулює відносини між працівником і власником або уповноваженим 

ним органом у трудових відносинах.  

Фінансове право регулює відносини, які виникають під час надходження і розподілу 

грошових коштів державного бюджету.  

Сімейне право регулює шлюбно-сімейні відносини і питання опіки і піклування.  

Земельне право регулює відносини між державою і суб'єктами різних форм власності 

на землю. 

 

1.5. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його вираження. 

Під джерелом права сучасна юридична наука розуміє офіційні і інші способи 

вираження ізакріплення норм права, встановлені державою або визнані нею офіційно-

документальні форми виявлення і закріплення норм права, що надає їм юридичного, 

загальнообов'язкового значення; це –зовнішня форма виразу права.  

Існує чотири основних види джерел права: правовий звичай, правовий прецедент,  

нормативно-правовий акт, нормативно-правовий договір. 

Правовий звичай — це правило поведінки, якому держава надала 

загальнообов'язкового значення і дотримання якого гарантувала своєю примусовою силою.                      

Санкціонований звичай як джерело (форма) права властивий здебільшого давнім, 

середньовічним правовим системам. Держава санкціонує не всі звичаї, які існують в 

суспільстві, а тільки найз-начніші. 

Правовий прецедент — це судове або адміністративне рішення з конкретної 

юридичної справи, якому надається загальнообов'язкове, юридичне значення. Таке рішення 

стає нібито зразком для розв'язання аналогічних справ. Це джерело (форма) права поширене 

в англосаксонській правовій системі. 

Нормативно-правовий акт — це офіційний документ компетентних органів держави, 

що містить юридичні норми. Нормативні акти є основним джерелом права України, 
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оскільки вони виходять з чітко визначених правотворчих органів, мають встановлені 

форму, порядок набуття чинності і сферу дії, чітко і однозначно формулюють зміст 

юридичних прав і обов'язків. 

Як окреме джерело права існують релігійні норми, які грунтуються на релігійних 

переконаннях і грають велику роль в суспільствах, де та або інша релігія є офіційною, 

загальнодержавною. 

Серед нормативно-правових актів виділяють закони і підзаконні нормативно-

правові акти. 

Нормативно-правовий договір — двостороння або багатостороння угода, яка містить 

норми права. Договори нормативного змісту — це документи, що закріплюють 

волевиявлення сторін з приводу прав і обов'язків і встановлюють коло і послідовність 

останніх, тобто добровільну згоду виконувати прийняті на себе зобов'язання. Нормативно-

правовий договір — це основна форма (джерело) права в міжнародному праві. 

 

1.6. Правові відносини 

З правом пов'язаний цілий ряд понять, що широко вживаються в юридичній науці. 

Одне з перших місць посідає поняття правовідносин. 

Правовідносини – це врегульовані нормою права суспільні відносини, учасники яких 

маютьсуб'єктивні права і юридичні обов'язки, які забезпечуються державою. 

Правовідносини відіграють величезну роль у нашому житті. Саме через них 

виявляється головне призначення права — регулювати, упорядковувати суспільні 

відносини. 

Структура правовідносин — це сукупність елементів, що їх складають: суб'єкти 

правовідносин, об'єкти правовідносин, зміст правовідносин. 

Суб'єкти правовідносин — це їх учасники (сторони), які відповідно до законодавства 

можуть виступати як носії суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. 

До них належать громадяни, іноземні громадяни, особи без громадянства 

(індивідуальні суб'єкти); державні організації, суспільні об'єднання, приватні фірми тощо; 

колективні суб'єкти; органи держави. 

Учасники правовідносин повинні володіти правосуб'єктністю (правоздатністю та 

дієздатністю). 

Цивільна правоздатність – це здатність мати цивільні права і обов’язки. 

Вона визначається за всіма громадянами незалежно від будь-яких обставин із 

моменту їх народження та припиняється через їх, смерть. В окремих випадках, 

передбачених законом (зокрема щодо права спадщини), охороняються також інтереси 

дитини, що зачата, але ще не народилася. 

Правоздатність – це ще не права, а можливість їх мати. 

Правоздатність – здатність громадянина бути суб'єктом права, мати права і 

обов'язки. Вона виникає у момент народження і припиняється смертю. 

Для участі особи у цивільно-правових відносинах наявності в неї правоздатності 

замало. Для цього необхідна цивільна дієздатність. 

Цивільна дієздатність – це здатність особи своїми діями набувати цивільні права і 

самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх 

виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання. Виникає вона в повному об'ємі 

з настанням повноліття, тобто після досягнення 18 років. 

Дієздатність — здатність індивіда своїми діями здійснювати права і обов'язки. 

Дієздатність виникає в повному обсязі із настанням повноліття, тобто з досягненням 18 
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років. До досягнення цього віку громадяни володіють частковою (до 14р.), неповною (до 

18р.) дієздатністю.  

Повна дієздатність. Мають особи з 18-річного віку (повноліття), із моменту 

одруження до настання 18 років. 

Неповна дієздатність. Мають неповнолітні 14 – 18 років. 

Часткова дієздатність. Мають малолітні особи, які не досягли 14 років. 

Обмежена дієздатність. Мають особи, які страдають на психічний розлад, 

зловживають спиртним або наркотичними засобами. 

Недієздатні особи - особи, які внаслідок душевної хвороби або недоумства не 

можуть розуміти значення своїх дій або керувати ними 

Повна цивільна дієздатність дає право брати участь у всіх цивільно-правових 

відносинах. Її мають особи з 18-річного віку (повноліття), із моменту одруження до 

настання 18 років, може надаватися фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років та: 

- працює за трудовим договором, 

- записана матір´ю або батьком дитини, 

- бажає займатися підприємницькою діяльністю. 

Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та 

піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків або осіб, які їх 

замінюють, у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за 

рішенням суду. 

Суд може обмежити цивільну дієздатність, якщо особа: 

- страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати 

значення своїх дій або керувати ними; 

- зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами 

тощо і тим ставить себе чи свою сім´ю у скрутне становище;  

Особа, яка має обмежену цивільну дієздатність може вчиняти лише дрібні побутові 

правочини. Ті ж правочини, які виходять за межі дрібних побутових, (розпорядження 

майном, отримання зарплати, пенсії або інших видів доходів та розпорядження ними) 

можуть вчинятися лише за згодою піклувальника.  

Обмеженість може мати тимчасовий характер. 

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за 

порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, за шкоду, що завдано нею 

іншій особі. 

Суд може визнати фізичну особу недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного 

стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати 

ними.Над недієздатною особою встановлюється опіка.Недієздатна фізична особа не має 

права вчиняти будь-який правочин.Правочини від імені недієздатної особи та в її інтересах 

вчиняє її опікун.Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою, несе опікун.  

Регулювання цивільних відносин передбачає участь у них фізичної особи. Але можливе 

виникнення таких ситуацій, коли тривалий час немає відомостей про громадянина за місцем 

його постійного проживання. У таких випадках виникає необхідність спочатку оголосити 

особу безвісно відсутньою, а потім і померлою. 

Законом передбачено поступове набуття неповнолітніми дієздатності. Адже 

зрозуміло, що наділити неповнолітнього повним обсягом цивільної дієздатності 

неможливо. 

Малолітні особи до 14-річного віку мають право: 

- учиняти лише дрібні побутові правочини, тобто правочини, які задовольняють 

побутові потреби особи і стосуються предметів, які мають невисоку вартість і відповідають  
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її фізичному, духовному і соціальному розвитку (наприклад, повсякденні продукти 

харчування, шкільне приладдя…)  

- здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, що охороняється законом. 

Від їх імені правочини укладають батьки (усиновителі) або опікун.Малолітня особа 

не несе відповідальності за завдану нею шкоду. 

Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від 14 до 18 років включає 

правочини малолітньої особи, а також:  

- право самостійно розпоряджатися своєю зарплатою або стипендією,  

- здійснювати авторські або винахідницькі права; 

- бути учасником (засновником) юридичних осіб; 

- самостійно вносити гроші на банківський рахунок, та розпоряджатися ним.  

- право укладати інші правочини за згодою своїх батьків (усиновителів) або 

піклувальників. 

За наявності достатніх підстав суд може обмежити право неповнолітнього 

самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншим доходом або позбавити 

цього права (наприклад, неповнолітній використовує усі кошти на придбання компакт-

дисків…)  

Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, заподіяну іншим особам. 

Окремий порядок встановлений законом щодо розпорядження неповнолітніми 

своїми батьківськими вкладами. Якщо сам неповнолітній вніс вклад на своє ім’я, то 

розпоряджається ним самостійно. Якщо вклад на ім’я неповнолітнього вносить інша особа, 

то після 14-річного віку розпоряджається сам неповнолітній, але за згодою батьків або 

законних представників. До досягнення малолітнім 14-річного віку розпоряджатися 

вкладом у його інтересах можуть батьки або інші законні представники. 

Об'єкти правовідносин — це те, на що спрямовані суб'єктивні права і юридичні 

обов'язки суб'єктів правовідносин, те,з приводу чого виникають правовідносини. 

Розрізняють такі види об'єктів правовідносин: 

— речі (предмети матеріального світу); 

— поведінка (дія, бездіяльність, а також їх результати); 

— продукти духовної творчості (твори науки, літератури, мистецтва і тощо); 

— особисті немайнові блага (ім'я, честь, гідність). 

Зміст правовідносин складають суб'єктивне право і юридичний обов'язок і 

характеризуються синтезом юридичного і фактичного. 

Суб'єктивне право — це міра можливої поведінки суб'єкта, яка надає йому 

можливості задовольнити свої потреби і яка забезпечена державою. 

Юридичний обов'язок — міра обов'язкової поведінки суб'єкта права, встановлена 

для задоволення його інтересів і забезпечена державою. 

Динаміка правовідносин залежить від юридичних фактів.  

Юридичні факти – це конкретні життєві обставини, передбачені правовою нормою, 

що викликають виникнення, зміну чи припинення правовідносин. 

Вони носять багатоманітний характер і охоплюють всі види суспільних відносин, 

регульованих правом. Юридичні факти діляться на події і дії. Якщо події не залежать від 

волі людей, то дії скоюються по волі громадян. Дії бувають правомірними і 

неправомірними.  

Правомірні дії можуть бути юридичними актами або юридичними вчинками, 

неправомірні дії – провиною або злочинами. 
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1.7. Правомірна поведінка 

Правомірна поведінка— це суспільно необхідна, бажана і допустима під кутом зору 

інтересів громадянського суспільства поведінка індивідуальних і колективних суб'єктів, 

що виявляється у здійсненні норм права, гарантується та охороняється державою. До ознак 

правомірної поведінки різні автори відносять: об'єктивну можливість і необхідність; 

бажаність і допустимість, відповідність інтересам громадянського суспільства; гаранто-

ваність і охорону державою; відповідність поведінки нормам права. 

Протиправною поведінкою вважають поведінку, що характеризується порушенням 

норм права. Одним із видів такої поведінки і є правопорушення. Кожне правопорушення 

конкретне, оскільки його чинить конкретний індивідуальний або колективний суб'єкту 

певний час, у певному місці.  

 

1.8. Правопорушення: поняття, причини і види 

Правопорушення характеризується конкретно визначеними ознаками, до яких 

належать: суспільна небезпечність діяння (дія чи бездіяльність), що спричиняє шкідливі 

наслідки чи загрожує спричиненням таких наслідків; протиправність діяння; винність осо-

би, яка скоїла протиправне діяння; деліктоздатність суб'єкта правопорушення; покарання і 

стягнення. 

Види правопорушень — це класифікаційні групи правопорушень за різними підставами. 

Залежно від ступеня суспільної небезпечності розрізняють злочини і проступки. 

Злочин — це вид правопорушення, що передбачається кримінальним законом, тобто 

суспільно небезпечні, кримінально протиправні, винні дії чи бездіяльність фізичної осудної 

особи, яка досягла певного віку, що посягають на суспільний чи державний устрій країни, 

її політичну чи економічну систему, власність, особу, громадянські, економічні, політичні 

та інші права і свободи особи. 

Проступки класифікуються як адміністративні, дисциплінарні та цивільно-правові. 

Адміністративні проступки — це такі, що посягають на державний чи громадський 

порядок, власність, права і свободи осіб, на встановлений порядок управління; протиправні, 

винні дії чи бездіяльність осудної особи, яка досягла певного віку, що за них законом 

передбачається адміністративна відповідальність. 

Дисциплінарні проступки — це такі, що посягають на дисципліну праці, військову, 

державну, навчальну та інші види дисципліни; протиправні, винні дії чи бездіяльність осудної 

особи, яка досягла певного віку, що за них законодавством (іншими нормативними актами) 

передбачено дисциплінарну відповідальність. 

Цивільно-правові проступки — це шкідливе, протиправне, винне порушення 

деліктоздатною особою врегульованих нормами цивільного права майнових і пов'язаних з 

ними немайнових особистих відносин. 

 

1.9. Склад правопорушення та його ознаки 

Склад правопорушення— це сукупність названих у законі ознак, за наявності яких 

небезпечне і шкідливе діяння визнається конкретним правопорушенням. Такі ознаки мають 

об'єктивний і суб'єктивний характер. 

Склад правопорушення: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона. 

Об'єкт правопорушення — це ті суспільні відносини, які охороняються нормами права і 

на які посягає правопорушення. В юридичній літературі розглядають загальний, родовий, 

видовий і безпосередній об'єкт. 

Об'єктивна сторона правопорушення — це зовнішній акт суспільно небезпечного 

діяння, яке посягає на об'єкт, що охороняється нормами права, завдає йому шкоди чи створює 

загрозу заподіяння шкоди. Вона містить: дію чи бездіяльність, суспільно небезпечні та 

шкідливі наслідки, причинний зв'язок між ними, місце, час, способи, засоби, обставини та 

ситуацію скоєння правопорушення. 



14 
 

Суб'єкт правопорушення — це індивід чи колектив людей. Індивідуальний суб'єкт — 

фізична особа, яка є осудною і досягла певного віку. Фізичних осіб поділяють на громадян, 

осіб без громадянства та іноземних громадян. Існують також поняття «приватна особа», 

«посадова особа», «службова особа» тощо. 

Осудність фізичної особи означає, що вона розуміє характер своїх дій і може керувати 

ними. 

Колективним суб'єктом правопорушення може бути юридична особа, державний орган, 

громадська та інші організації, дії яких пов'язані з колективним ухваленням рішень. 

Суб'єктивна сторона правопорушення — це внутрішня психічна діяльність особи, пов'язана зі 

скоєнням правопорушення. Ознаками суб'єктивної сторони є вина, мотив і мета 

правопорушника. 

Під виною слід розуміти психічне ставлення особи до скоєного нею суспільно 

небезпечного діяння і суспільно небезпечних наслідків у формі наміру та необережності. 

Намір як форма провини характеризується тим, що особа усвідомлює суспільно 

небезпечний характер своєї дії (бездіяльності), передбачає суспільно небезпечні та шкідливі 

наслідки і бажає чи свідомо допускає їх настання. Залежно від вольового критерію намір 

поділяють на прямий і непрямий. У теорії права розрізняють наміри: завчасно обдуманий; 

такий, що виник раптово; неконкретизований. 

Прямий намір має місце тоді, коли особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї 

діяльності, передбачає настання суспільно небезпечного результату і бажає його настання. 

Непрямий намір характеризується тільки вольовим критерієм, тобто особа усвідомлює 

суспільно небезпечний характер своєї діяльності, передбачає настання суспільно небезпеч-

ного результату і не бажає, а свідомо допускає його настання. 

Необережність під час скоєння правопорушення має місце тоді, коли особа передбачала 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння і легковажно розраховувала на 

їх запобігання, або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна 

була і могла їх передбачити. Залежно від вольового критерію розрізняють такі види 

необережності, як самовпевненість і недбалість. У теорії права розрізняють і змішану 

провину, тобто таку, коли особа щодо суспільно небезпечного діяння має намір, а щодо 

суспільно небезпечних наслідків — необережність. 

Казус має місце тоді, коли особа не передбачала і не могла передбачити суспільно 

небезпечних наслідків своєї діяльності. Наприклад, тракторист їхав у полі з ближнім світлом 

фар, не побачив п'яного чоловіка, що спав у бур'яні, переїхав його переднім правим колесом, 

і останній від одержаних ушкоджень помер. 

Мотив — це внутрішні процеси, що відображаються у свідомості особи і спонукають 

її скоїти правопорушення. Мотив близько наближається до провини, але не зливається з нею. 

Він впливає на свідомість людини, зумовлює характер її дій, формує спрямованість волі, 

визначає зміст провини. 

Мета — це уява особи, котра скоює правопорушення, про бажаний результат, до якого 

вона прагне. 

Мотив і мета близькі за значенням. Якщо мотив пояснює, чим керується особа, скоюючи 

правопорушення, то мета показує спрямованість діяння правопорушника, найближчий 

результат, себто те, до чого правопорушник прагне, чого хоче досягти. 

 

1.10. Юридична відповідальність: поняття і ознаки 

Юридична відповідальність- це встановлений  законодавством і забезпечений 

державою  юридичний обов’язок правопорушника бути позбавленим йому належних 

певних благ, цінностей. 

Кримінальна відповідальність — це різновид ретроспективної юридичної 

відповідальності, що полягає в застосуванні заходів кримінального покарання до фізичних 

осіб, винних у скоєнні злочину. 
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Різновидом ретроспективної юридичної відповідальності є адміністративна 

відповідальність, під якою розуміють покладення на порушників загальнообов'язкових 

правил, чинних в управлінні та в інших сферах, адміністративних стягнень, котрі тягнуть для 

цих осіб обтяжливі наслідки майнового чи морального характеру. 

Самостійним видом ретроспективної юридичної відповідальності є цивільно-правова 

відповідальність, тобто відповідальність фізичної чи юридичної особи за порушення 

договірних зобов'язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення 

особистих майнових прав. Завданням цивільно-правової відповідальності є захист прав 

власника. Окрім майнового цивільно-правова відповідальність має ще компенсаційний 

(правопоновлювальний) характер. З допомогою цивільного права регулюються й особисті 

немайнові відносини. На фізичну чи юридичну особу може бути покладено обов'язок 

спростування відомостей, що ганьблять честь і гідність громадянина чи  організації, 

якщо той, хто її поширює, не доведе, що вони відповідають дійсності. 

Дисциплінарна відповідальність — це різновид юридичної ретроспективної 

відповідальності працівника за порушення трудової дисципліни із застосуванням до нього 

догани та звільнення; законодавством, статутами й положеннями про дисципліну для 

окремих категорій працівників можуть бути передбачені інші дисциплінарні стягнення. 

 

2. Основи конституційного права України 

2.1. Конституційне право, його особливості та місце в системі законодавства                

           Конституційне право України слід розглядати як галузь права і законодавства, як науку 

і навчальну дисципліну, що має свій предмет і метод, характеризується особливими 

правовими нормами і відносинами та принципами правового регулювання. 

Конституційне право України як галузь права і законодавства являє собою систему 

правових норм і нормативно-правових актів та інших джерел, що регулюють відносини, 

пов'язані з основами конституційного ладу, правового статусу особи, народовладдям, 

територіальним устроєм суспільства і держави.Через них забезпечується організаційна та 

функціональна єдність суспільства України як цілісної соціальної системи. При цьому 

закріплюються основи конституційного ладу України, загальні засади правового статусу 

людини і громадянина, територіальний устрій, система державних органів, основні положення 

і принципи організації місцевого самоврядування в Україні. 

Отже, предметом конституційного права України є особливе коло суспільних 

відносин, що виникають у процесі організації та здійснення публічної влади в Україні, 

державної та місцевої (місцеве самоврядування). Ці відносини характеризуються певною 

специфікою, а саме: стосуються всіх найважливіших сфер життєдіяльності суспільства; 

виступають як базові в політичній, економічній, духовній, соціальній та інших сферах життя 

суспільства. Саме тому можна стверджувати, що структуру предмета конституційного права 

України складають: відносини політичного характеру (наприклад, форма правління, форма 

державного устрою); найважливіші економічні відносини (скажімо, регламентація існуючих 

форм власності та механізмів її захисту); відносини, що стосуються правового статусу людини 

і громадянина (громадянство, основні права, свободи, обов'язки та ступінь їх гарантованості з 

боку держави); відносини, що складаються в процесі реалізації права народу України на 

самовизначення і пов'язані з державно-територіальним устроєм України; відносини щодо 

організації та діяльності Державного апарату України; відносини, які визначають діяльність 

органів місцевого самоврядування. 

Отже, конституційно-правові відносини — це суспільні відносини, врегульовані 

конституційно-правовими нормами, суб'єкти яких наділяються взаємними правами та 

обов'язками, згідно з котрими вони повинні функціонувати. 

Метод конституційного права, або метод конституційно-правового регулювання — 

це система способів, прийомів цілеспрямованого юридичного впливу норм конституційного 

права на суспільні відносини, що є предметом конституційно-правового регулювання. 
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Основними методами є імперативний та диспозитивний. Для конституційного права 

традиційно характерним методом правового регулювання є метод субординації або 

імперативний метод, що передбачає регулювання суспільних відносин зверху донизу на 

власно-імперативних началах, метод владних приписів. 

Принципи конституційного права України  — це керівні засади, ідеї, які визначають 

сутність, зміст, спрямованість конституційно-правового регулювання. 

До них відносять принципи: верховенства права; верховенства і прямої дії Конституції 

та законів у системі нормативно-правових актів; загальної демократії; політичного, 

економічного та ідеологічного плюралізму; поділу влади; гуманізму; пріоритетності норм і 

принципів міжнародного права порівняно з вітчизняним законодавством; державного та 

іншого гарантування прав, свобод і обов'язків людини і громадянина, народовладдя, захисту 

суверенітету й територіальної цілісності України тощо. 

Джерелами конституційного права України є: 

    Конституція України і Конституція Автономної Республіки Крим; 

    Закони України, що приймаються Верховною Радою України; 

    нормативні укази Президента України, що містять конституційно-нормативні норми; 

    нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що містять конституційно-правові 

норми; 

    рішення Конституційного Суду України, в яких встановлюється конституційність законів 

та інших правових актів; 

    міжнародні договори; 

    акти органів місцевого самоврядування та інше. 

 

2.2. Загальні засади конституційного ладу України 

Розділ І Конституції України має назву «Загальні засади» і складається з 20 статей. 

У ньому закріплено основні принципи конституційного ладу нашої держави, які є базою 

для конституційного регулювання найважливіших суспільних відносин.  

Стаття 1 Конституції проголошує Україну суверенною, незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою. Суверенність і незалежність держави 

означають, що її влада є верховною, повною, самостійною і неподільною у відносинах, які 

мають місце в межах кордонів цієї держави, а також її незалежність і рівноправність у 

взаємовідносинах з іншими державами. Такі підвалини забезпечують у державі повноту 

законодавчої, виконавчої та судової влади, а також непідпорядкування і непідзвітність цієї 

держави іноземним державам у міжнародних відносинах.  

Демократизм в Україні передбачає створення найсприятливіших умов для широкої 

та реальної участі громадян в управлінні справами держави та суспільства, забезпечення 

багатоманітності політичного та культурного життя тощо.  

Говорячи про Україну як соціальну державу, слід брати до уваги її орієнтацію на 

здійснення широкомасштабної та ефективної соціальної політики, що діставала б вияв у 

реальному забезпеченні прав людини і громадянина, створенні доступних систем освіти, 

охорони здоров'я і соціального захисту, належній підтримці малозабезпечених верств 

населення тощо.  

Правова держава - це держава, в якій панує право, де діяльність держави, її органів і 

посадових осіб здійснюється на основі та в межах, визначених правом, де не тільки особа 

відповідає за свої дії перед державою, а й держава несе реальну відповідальність перед 

особою за свою діяльність та її наслідки.  

Стаття 2 Конституції проголошує Україну унітарною державою, тобто державою, в 

межах якої немає інших утворень, що мають ознаки суверенітету і право самостійно 

вступати у відносини з іншими державами, а також право виходу зі складу України.  
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Україна як унітарна держава має єдині: а) державні органи; б) систему 

законодавства; в) територію; г) громадянство; д) символіку тощо. В Україні встановлено 

республіканську форму правління (ч. 1 ст. 5 Конституції). Тому носієм суверенітету і 

єдиним джерелом влади визнається лише народ.  

Державні символи — це встановлені конституцією або спеціальними законами 

особливі розпізнавальні знаки конкретної держави, які уособлюють її суверенітет, а в 

деяких випадках сповнені й певного історичного чи ідеологічного змісту.  

Конституція України визначила такі символи нашої Держави: Державний Прапор, 

Державний Герб, який встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та 

герба Війська Запорізького, і Державний Гімн.  

Наведемо їх загальні описи.  

Столицею України, тобто адміністративно-політичним Центром і 

місцеперебуванням загальнодержавних законодавчих, виконавчих і судових органів, є 

місто Київ.  

Відповідно до ст. 6 Конституції, «державна влада в Україні здійснюється на засадах 

її поділу на законодавчу, виконавчу та судову». Реалізація цього принципу покликана 

запобігти концентрації всієї державної влади в руках однієї особи або одного органу, що 

призводить, як засвідчує історичний досвід, до свавілля у керівництві державою та 

суспільством.  

Говорячи про конституційне визнання і гарантування місцевого самоврядування (ст. 

7), треба усвідомлювати, що мається на увазі право місцевих територіальних громад 

(жителів села, селища, міста), а також обраних ними відповідних рад самостійно і 

незалежно від органів держави, але в порядку і межах, передбачених чинним 

законодавством, вирішувати питання місцевого значення.  

У статтях 8, 9 і 19 Конституції України закріплено такі основні принципи побудови 

та функціонування національної правової системи:  

1) верховенство права, що передбачає неухильне дотримання правових принципів 

незалежно від міркувань стосовно їхньої політичної доцільності; 

 2) найвища юридична сила Конституції. Згідно з цим принципом, закони та інші 

нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції та відповідати їй. В 

іншому разі прийняті акти мають визнаватися недійсними й не підлягають виконанню;  

3) визнання положень Конституції нормами прямої дії.  

Цим зумовлено, що конституційні приписи впливають на суспільні відносини 

безпосередньо. Норми, визначені статтями 10-12 Конституції України. покликані 

врегулювати основи національного розвитку та міжнаціональних відносин, вони 

випливають з положень відповідних міжнародно-правових актів і деталізуються в актах 

національного законодавства, наприклад у Законі України «Про мови в Україні» від 28 

жовтня 1989 р.  

Основні засади економічних відносин в Україні закріплено у статтях 13, 14, 16 

Конституції. Саме ними визначено об'єкти, які є «власністю Українського народу», від імені 

якого права власника щодо цих об'єктів «здійснюють органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування». До такких об'єктів належать земля, її надра, атмосферне 

повітря, водні та інші природні ресурси.  

Стаття 15 Конституції України гарантує побудову суспільного життя «на засадах 

політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності».  

У розділі І Конституції України закріплено засади національної безпеки та 

зовнішньополітичної діяльності нашої держави. Під національною безпекою мається на 
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увазі стан захищеності життєво важливих інтересів особи, держави і суспільства від 

існуючих і можливих внутрішніх і зовнішніх загроз у всіх сферах суспільних відносин. 

 З метою забезпечення належного рівня захищеності цих інтересів у ст. 17 

Конституції визначено вихідні положення захисту суверенітету і територіальної цілісності, 

економічної та інформаційної безпеки України.  

Стаття 18 Конституції закріплює спрямування зовнішньополітичної діяльності 

України на забезпечення її національних інтересів і безпеки через «підтримання мирного і 

взаємовигідного співробітництва з іншими країнами за загальновизнаними принципами і 

нормами міжнародного права». Ці норми й принципи закладено в деяких міжнародно-

правових актах, зокрема у Статуті 00Н та Декларації про принципи міжнародного права. 

 

2.3. Народовладдя в Україні та форми його здійснення  

Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції через інститути 

безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії. 

До інститутів безпосередньої демократії, які забезпечують ухвалення державного 

рішення прямим волевиявленням народу, відносять:  

- референдум;  

- обговорення проектів нормативних актів;  

- участь у виборах органів державної влади;  

- загальні збори (збір) громадян;  

- звіти депутатів і виконавчих органів перед населенням. 

Представницька демократія -це засіб реалізації волі народу через обраних ним 

представників в органи влади: насамперед, народних депутатів, Президента, депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів органів місцевого 

самоврядування. 

Референдум - це голосування населення всієї держави (загальнодержавний 

референдум) або певної частини її населення (місцевий референдум) з метою вирішення 

найважливіших питань державного та суспільного життя. Референдум і вибори мають 

загальний метод здійснення голосування, але різняться своїм предметом. Вибори 

проводяться для визначення особи, яка, на думку більшості виборців, найбільш гідна 

обіймати виборну посаду. Завданням референдуму є вирішення важливих питань, не 

пов'язаних із наданням юридичної сили мандатам якихось осіб. Це можуть бути 

затвердження, зміна чи скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в 

межах держави тощо.  

Залежно від тих чи тих ознак референдуми поділяються на певні види. Розрізняють: 

- імперативний і консультативний,  

- конституційний і законодавчий,  

- обов'язковий і факультативний. 

Імперативний і консультативний референдуми розрізняються за їхніми юридичними  

наслідками. Рішення, винесене імперативним референдумом, має загальнообов'язкове 

значення і не потребує ніякого затвердження. Імперативним, наприклад, був референдум 1 

грудня 1991 р., під час якого визначалося, бути чи не бути Україні незалежною державою. 

Результати консультативного референдуму юридичної сили не мають. Його призначення 

полягає в установленні думки голосуючих щодо певного питання. Ця думка може бути 

врахована, але не є обов'язковою для вирішення державними органами відповідної 

проблеми. У деяких країнах консультативний референдум здійснюється під назвою 

«всенародного обговорення». 
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Конституційним називається референдум, внаслідок якого змінюється, приймається 

або відхиляється конституція. Якщо ці питання вирішуються стосовно до звичайного 

закону, то референдум називається законодавчим. 

Обов'язковий референдум - це референдум, проведення якого є обов'язковим для 

вирішення визначених конституцією проблем. 

Відповідно до ст. 73 Конституції України, обов'язковим є всеукраїнський 

референдум для вирішення питань щодо зміни території України. В інших країнах 

предметом обов'язкового референдуму визначаються, скажімо, затвердження статутів 

автономних територій (Іспанія), затвердження Конституції та змін до неї, розв'язання 

протиріч між палатами парламенту (Швейцарія) тощо. 

Якщо ж референдум визначається як один із можливих, але необов'язкових способів  

вирішення певних питань, то він називається факультативним. Це може стосуватися, 

приміром, затвердження законів, міжнародних угод. 

Попри те, що референдум розглядається як форма виявлення волі народу, світова 

державно-правова практика свідчить про юридичну і політичну недоцільність вирішення 

певних питань референдумом. Звідси конституції деяких держав забороняють виносити на 

референдум певне коло питань. У більшості випадків це стосується законів і рішень, 

пов'язаних із фінансово-бюджетними проблемами, наданням громадянства, амністіями, 

помилуваннями та з деяких інших проблем. 

Такий підхід має реальні підстави. Якщо уявити, наприклад, ситуацію, в якій проект 

бюджету відхиляється референдумом, то для розгляду нового його проекту необхідний 

новий референдум. І це може повторюватися кількаразово. Крім того, проведення 

референдуму потребує витрати значних коштів, а організація - певного часу. Отже, кінець 

кінцем, держава може залишитися без затвердженого бюджету. 

Конституція України (ст. 74) встановлює, що в нашій державі не допускається 

проведення референдумів щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії. 

Всеукраїнський референдум може призначатися Верховною Радою або Президентом 

України, але тільки в межах, визначених Конституцією повноважень. Так, Верховна Рада 

уповноважена призначати всеукраїнський референдум для вирішення питань про зміну 

території держави.  

Президент має право призначити його щодо затвердження закону про внесення змін 

до розділів І, III, XIII Конституції, а також проголошує референдум за народною 

ініціативою. 

Ініціатива щодо проведення референдуму визнається народною, а отже, 

обов'язковою до втілення в життя, якщо відповідна вимога виходить не менш як від 3 млн 

громадян України, які мають право голосу. Аби ця ініціатива відображала прагнення народу 

України. Конституція встановлює, що підписи під вимогою про призначення референдуму 

повинні бути зібрані не менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній 

з них. Такий порядок надає певним групам громадян України, що мають право голосу, та 

різним громадським об'єднанням можливість спробувати реалізувати свої політичні ідеї в 

разі протидії з боку державних структур завдяки наданню через референдум цим ідеям 

всенародної підтримки. 

Конкретні питання, пов'язані з організацією та проведенням референдуму, 

регламентуються Виборчим кодексом України. 

Під виборчою системою України розуміється передбачений законодавством порядок  

формування представницьких органів держави. Усі норми права, які регламентують цей 

порядок, в сукупності складають виборче право. Основними його джерелами є Конституція 

України й такі Закони України, як «Про вибори народних депутатів України» від 25 березня 
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2004 р., Виборчий кодекс України від 2020 р. У цих нормативно-правових актах 

сформульовано такі головні принципи виборчого права: 

- загального,  

- рівного та  

- прямого виборчого права  

- за таємного голосування;  

- вільного й рівноправного висування кандидатів у депутати;  

- гласності та відкритості;  

- рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії;  

- неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ та організацій, органів  

місцевого самоврядування;  

- свободи агітації. 

Принцип загальності означає, що право обирати мають усі громадяни України, яким 

на день голосування виповнилося 18 років. Це право називається активним виборчим 

правом і тлумачиться так тому, що будь-які прямі або непрямі пільги чи обмеження щодо 

виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального та майнового стану, 

расової та національної належності, статі, освіти. ставлення до релігії, політичних 

переконань, роду й характеру занять, непередбачені цими законами, забороняються. 

Щодо права бути обраним, тобто пасивного виборчого права, то виборчим 

законодавством воно розглядається по-різному. Так, народним депутатом України може 

бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 21-річного 

віку і постійно проживає на території України протягом останніх п'яти років. Президентом 

України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, має право 

голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років і володіє 

державною мовою. А депутатом сільської, селищної, міської, районної в місті, районної та 

обласної ради може бути обраний громадянин України, який на день голосування досяг 18-

річного віку, має виборчі права і постійно проживає або працює на території відповідної 

ради. 

Принцип рівного та прямого виборчого права означає, що громадяни України беруть 

участь у виборах народних депутатів, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим і місцевих рад на рівних засадах і депутати обираються безпосередньо виборцями. 

Таємність голосування на виборах означає, що ніякі форми контролю за 

волевиявленням виборців не допускаються, а саме: голосування відбувається у спеціально 

обладнаній для цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабіні чи кімнаті для 

голосування може бути тільки голосуючий. 

Принцип вільного й рівноправного висунення кандидатів передбачає, що всі 

громадяни України, які мають право голосу, мають право висувати кандидатів. Вони 

можуть реалізувати це право як безпосередньо, так і через політичні партії. їхні виборчі 

блоки й трудові колективи, збори виборців. 

Гласність і відкритість виборчого права означає, що підготування і проведення 

виборів депутатів завжди здійснюються відкрито і гласно. 

Рівність можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії як 

принцип виборчого права повинен розумітися так, що всім кандидатам після офіційної їх 

реєстрації надається можливість брати участь у виборчій кампанії на рівних засадах, вони 

мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території 

України, в них рівні можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення 

їх участі у виборчій кампанії з боку держави. 
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Принцип неупередженості до кандидатів з боку державних органів, установ і 

організацій, органів місцевого самоврядування вживається та зумовлює існування такого 

інституту виборчого права, як звільнення кандидата від виробничих або службових 

обов'язків зі збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи: кандидати під час 

виборчої кампанії не можуть бути звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу 

або посаду без їхньої згоди, притягнені до кримінальної відповідальності, заарештовані або 

піддані заходам адміністративного стягнення, що накладається в судовому порядку без 

згоди відповідних державних органів. 

До того ж особи, які насильством, обманом, погрозами чи в інший спосіб 

перешкоджають вільному здійсненню громадянином України права обирати та бути 

обраним, вести передвиборну агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування 

виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних і громадських органів, 

які вчинили підробку виборчих документів, неправильний підрахунок голосів, порушили 

таємницю голосування або допустили інші порушення виборчого законодавства, несуть 

відповідальність, передбачену цим законодавством. До певної відповідальності 

притягуються також особи, які опублікували або в інший спосіб поширили явно неправдиві 

відомості про кандидата. 

І, нарешті, принцип свободи агітації передбачає, що всі громадяни України, їхні 

об'єднання, трудові колективи, довірені особи кандидатів мають право вільно та 

безперешкодно обговорювати програми кандидатів, їхні якості, а також платформи і 

програми тих партій, блоків, зборів, що їх висунули. При цьому дозволяється вести агітацію 

як «за», так і «проти» кандидата в усіх засобах масової інформації. 

Своєю чергою, кандидати також мають право на зустрічі з виборцями як 

безпосередньо, так і через довірених осіб. Кандидати можуть здійснювати передвиборчу 

агітацію в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не заборонені законом. 

Вибори народних депутатів відбуваються за партійно-пропорційною системою. 

Депутати обираються за пропорційною системою у багатомандатному 

загальнодержавному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від 

політичних партій, виборчих блоків політичних партій. 

Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за 

рахунок коштів Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій (блоків), 

кандидатів у депутати від яких зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидатів у 

депутати, зареєстрованих в одномандатних округах. 

Кандидатів у депутати може висувати партія, яка зареєстрована в установленому 

законом порядку не пізніш за рік до дня виборів, виборчий блок партій за умови, що до його 

складу входять партії, зареєстровані не пізніш як за рік до дня виборів. Громадянин 

України, який відповідно до чинного законодавства має право бути обраним депутатом, 

може самовисунутися або дати згоду балотуватися кандидатом у депутати.  

Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній 

кількості обладнуються кабіни (кімнати) для таємного голосування та визначаються місця 

видачі виборчих бюлетенів. Виборчі скриньки встановлюються так, щоб виборці підходили 

до них через кабіни (кімнати) для таємного голосування. Голосування проводиться в день 

виборів з восьмої до двадцятої години. 
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2.4. Громадянство України як один з інститутів конституційного права  

Під громадянством України розуміють правовий зв'язок між фізичною особою і 

Україною, що знаходить свій вияв в їх взаємних правах і обов'язках. Громадянин України — 

це особа, яка набула громадянства України в порядку, передбаченому законами України та 

міжнародними договорами України. 

Громадянами України є: 

а)усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 

серпня 1991 р.) постійно проживали на території України; 

б)особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи 

інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» 

(13 листопада 1991 р.) проживали в Україні і не були громадянами інших держав; 

в) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і 

яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ 

України внесено напис «громадянин України», а також діти таких осіб, які прибули разом з 

батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття; 
г) особи, які набули громадянства України відповідно до законів України та 

міжнародних договорів України. 
Документами, що підтверджують громадянство України, є: 
а) паспорт громадянина України; 
б) свідоцтво про належність до громадянства України; 
в) паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 
г) тимчасове посвідчення громадянина України: 
г) проїзний документ дитини; 
д) дипломатичний паспорт; 
є) службовий паспорт; 
є) посвідчення особи моряка; 
ж) посвідчення члена екіпажу; 
з) посвідчення особи на повернення в Україну. 
Громадянство України набувається: 
а) за народженням; 
б) за територіальним походженням; 
в) внаслідок прийняття до громадянства; 
г) внаслідок поновлення у громадянстві; 
г) внаслідок усиновлення; 
д) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; 
є) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом 

недієздатною, опіки; 
є) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; 
ж) внаслідок встановлення батьківства; 
з) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України. 
Так, наприклад, регламентуючи набуття громадянства України за народженням, діюче 

законодавство України встановлює, що особа, батьки або один з батьків якої на момент її 
народження були громадянами України, є громадянином України. Особа, яка народилася на 
території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на 
території України, є громадянином України. Особа, яка народилася за межами України від 
осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, 
і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України. Особа, 
яка народилася на території України від іноземців, які постійно на законних підставах 
проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з 
батьків, є громадянином України. Особа, яка народилася на території України, одному з 
батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за 
народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того 
з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином 
України. Особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, 
які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за 
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народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України. 
Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), 
є громадянином України. Особа, яка має право на набуття громадянства України за 
народженням, є громадянином України з моменту народження. 

Набуття громадянства України дітьми віком від 15 до 18 років може відбуватися лише за 
їхньою згодою. 

Громадянство України припиняється: 
а) внаслідок виходу з громадянства України; 
б) внаслідок втрати громадянства України; 
в) за підставами, передбаченими міжнародними договорами 

України. 
Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з 

громадянства України за його клопотанням. Якщо дитина виїхала разом із батьками на 
постійне проживання за кордон і батьки виходять із громадянства України, за клопотанням 
одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина. 

Вихід із громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої 

держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, 

що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України. Вихід 

дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою 

згодою.  

Вихід із громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід із 

громадянства України, в Україні притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі або 

стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню. 

Датою припинення громадянства України у цих випадках є дата видання відповідного Указу 

Президента України. 

Громадянство України втрачається: 

- якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув 

громадянства іншої держави. Добровільним набуттям громадянства іншої держави 

вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, 

вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянства іншої держави або якщо він 

добровільно отримав 

документ, що підтверджує наявність набуття ним іноземного громадянства, за винятком 

випадків, якщо: а) діти при народженні одночасно з громадянством України набувають 

також громадянства іншої держави; б) діти, які є громадянами України і усиновлені 

іноземцем, набувають громадянства усиновителя; в) громадянин України автоматично набув 

громадянства іншої держави внаслідок одруження з іноземцем; г) згідно із законодавством 

іншої держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його 

добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує 

наявність у нього громадянства іншої держави; 

- якщо іноземець набув громадянства України і не подав у порядку, передбаченому 

законодавством України, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію 

про відмову від нього; 

- якщо іноземець набув громадянства України і скористався правами або виконав 

обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство; 

- якщо особа набула громадянства України внаслідок подання свідомо неправдивих 

відомостей або фальшивих документів; 

- якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на 

військову службу, на роботу до служби безпеки, правоохоронних органів, органів юстиції або 

органів державної влади чи органів місцевого самоврядування іншої держави. 

 

2.5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина України 

Питання прав і свобод людини і громадянина нині є найважливішою проблемою 

внутрішньої та зовнішньої політики всіх держав світової співдружності. Саме стан справ у 
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сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким 

оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави й суспільства в цілому. 

Свобода людини — вихідне поняття у проблемі прав людини і громадянина.    

Розрізняють природні права людини, тобто пов'язані із самим її існуванням і 

розвитком, і набуті, що в основному характеризують соціально-політичний статус людини 

і громадянина (інститут громадянства, право на участь у вирішенні державних справ тощо). 

Звісна річ, що за відсутності у людини свободи вона не може володіти і реально 

користуватися своїми правами. Саме свобода створює умови для реального набуття прав та 

їх реалізації. З іншого боку, права людини закріплюють і конкретизують можливість діяти 

у межах, установлених її правовим статусом. 

Свободу людини визначають певні ознаки. Так, люди є вільними від народження, 

ніхто не має права порушувати їх природні права. До того ж, у демократичному суспільстві 

саме держава є головним гарантом свободи людини. За обсягом поняття «свобода людини» 

повно відображає принцип, закладений у ст. 19 Конституції України, згідно з яким людина 

має право робити все, за винятком того, що прямо заборонено чинним законодавством.  

Теорія права і правова практика розрізняють поняття «права людини» і «права 

громадянина».  

У першому випадку йдеться про права, пов'язані із самою людською істотою, її 

існуванням і розвитком. Людина (як суб'єкт прав і свобод) тут виступає переважно як 

фізична особа. За Конституцією України, до цього виду прав належать право на життя (ст. 

27), право на повагу до гідності людини (ст. 28), право на свободу та особисту 

недоторканність (ст. 29), право на невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32) тощо. 

Щодо прав громадянина, то вони зумовлені сферою відносин людини з 

суспільством, державою, їхніми інституціями. Основу цього виду прав становить 

належність людини до держави, громадянином якої вона є. 

Права людини порівняно з правами громадянина пріоритетні. Адже права людини  

поширюються на всіх людей, які проживають у тій або тій державі, а права громадянина - 

лише на тих осіб, які є громадянами певної країни. Прикладом прав громадянина, 

закріплених Конституцією України, є право на свободу об'єднання в політичні партії та 

громадські організації (ст. 36), право брати участь в управлінні державними справами (ст. 

38), право на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій (ст. 39), право на 

соціальний захист (ст. 46) тощо. 

Говорячи про права людини і громадянина, слід зважати на те, що таке їх 

розмежування не має абсолютного значення, оскільки за згодою між державами деякі 

громадянські права можуть бути поширені на громадян іншої держави - суб'єктів укладених 

між державами договорів. 

Сучасне міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвитку та 

забезпеченню прав людини. Ці процеси набули особливої інтенсивності після другої 

світової війни. Цьому сприяли загальна демократизація міжнародних відно-син, створення 

Організації Об'єднаних Націй, інших демократичних міжнародних інституцій.  

Демократизацію процесу, пов'язаного з проголошенням і захистом прав людини, 

значно прискорило прийняття низки міжнародних документів щодо закріплення, правової 

регламентації та розроблення механізму міжнародного захисту прав людини у державах, 

які підписали відповідні міжнародні документи. 

Серед найважливіших загальних документів, з якими повністю узгоджуються 

положення Конституції України, Загальна декларація прав людини (1948 р.). Міжнародний 

договір про громадянські та політичні права (1966 р.), Міжнародний договір про 

економічні, соціальні та культурні права (1966 р.). Європейська конвенція про захист прав 
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і фундаментальних свобод людини з протоколами (1950 р.), Європейський соціальний 

статут (1961 р.). Підсумковий акт Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі 

(1975 р.), Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасниць 

Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі (1989 р.). Документ Копенгагенської 

наради-конференції з людського виміру НБСЄ (1990 р.) та ін. 

Отже, відповідно до Конституції України, основне право громадянина - це його 

можливість здійснювати певні дії для задоволення своїх життєво важливих матеріальних і 

духовних інтересів, установлених державою і закріплених у Конституції та інших 

нормативно-правових актах. 

У Конституції України (переважно в розділі II) визначено такі групи основних прав:  

громадянські, політичні, економічні. соціальні, екологічні, культурні, сімейні.  

Громадянські права — це можливості людей, що характеризують їхнє фізичне та 

біологічне існування, задоволення матеріальних, духовних і деяких інших потреб.Сюди 

відносять такі суб'єктивні права: на життя; на недоторканність особи, житла, на  

таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; на вибір 

місця проживання, свободу пересування, на вільне залишення території України та 

повернення будь коли в Україну; на свободу власної думки і слова, на вільне виявлення 

своїх поглядів і переконань; вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати 

інформацію усно, письмово та в інший спосіб на свій вибір; на свободу світогляду, 

віросповідання і і т. ін. 

Політичні права — це можливості людини і громадянина брати участь у 

громадському та державному житті, вносити пропозиції про поліпшення роботи державних 

органів, їхніх службових осіб та об'єднань громадян, критикувати вади в роботі, 

безпосередньо брати участь у різних об'єднаннях громадян. 

До цієї групи відносять такі права: брати участь в управлінні державними та 

громадськими справами, користуватися рівним правом доступу до державної служби, а 

також служби в органах місцевого самоврядування; обговорювати, приймати закони й 

виносити рішення загальнодержавного та місцевого значення, беручи участь у 

всеукраїнському та місцевих референдумах; надсилати індивідуальні або колективні 

письмові звернення чи особисто звертатися до державних органів, органів місцевого 

самоврядування та їхніх посадових осіб; утворювати об'єднання громадян (політичні партії, 

громадські організації) та брати участь у їхній роботі; збиратися мирно, без зброї та 

проводити збори, мітинги, походи й демонстрації, про що завчасно сповіщати органи 

виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; вибирати й бути обраним до 

державних органів та органів місцевого самоврядування; мати громадянство. 

Економічні права — це можливості людини і громадянина, що характеризують їхню 

участь у виробництві матеріальних благ. До них відносять: право на приватну власність 

(індивідуальну та колективну); право на працю і вибір професії та роду трудової діяльності; 

можливість вибору роду занять і роботи за покликанням; право на професійну підготовку і 

перепідготовку; право на справедливу оплату праці; право на страйк; право на відпочинок 

тощо. 

Соціальні права — це можливості людини і громадянина із забезпечення належних  

соціальних умов життя. Це право на охорону здоров'я; право на житло; право на матеріальне  

забезпечення у старості, в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати  

годувальника та ін.; право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (харчування, 

одяг, житло). 

Екологічні права — це права людини і громадянина на безпечне екологічне 

середовище.  
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Тобто це право на безпечне для життя і здоров'я довкілля; на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди і т. ін. 

Культурні права — це можливості доступу людини до духовних цінностей свого 

народу (нації) та всього людства. Це право на освіту; право на користування досягненнями 

вітчизняної та світової культури; право на свободу наукової, технічної та художньої 

творчості; право на захист інтелектуальної власності; право на використання результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності тощо. 

Сімейні права — це можливості людини і громадянина вільно розпоряджатися 

собою в сімейних правовідносинах. Це означає: право на невтручання в особисте й сімейне 

життя; право на добровільне одруження, рівні права та обов'язки у шлюбі та сім'ї; право на 

державну охорону сім'ї, материнства, батьківства і дитинства; право на рівність дітей 

незалежно від походження чи народження у шлюбі або поза шлюбом. 

Основні права громадян нерозривно пов'язані з їхніми обов'язками. Основний 

обов'язок громадянина — це встановлені Конституцією держави вид і міра його необхідної 

обов'язкової поведінки. Щоб людина могла успішно реалізувати свої права, отримувати від 

суспільства певні матеріальні та духовні блага, вона повинна виконувати покладені на неї 

обов'язки, віддавати суспільству свою працю, свої зусилля, піклуватися про державні та 

громадські справи.Стаття 29 Загальної декларації прав людини проголошує: “Кожна 

людина має обов`язки перед суспільством, в якому можливий вільний і повний розвиток її 

особистості”. Почуття обов'язку — це не пута, що зв'язують справжню людську свободу. 

Обов'язок є серцевиною моралі. Обов'язок людини перед самим собою, перед сім´єю, перед 

своїми близькими, перед оточуючими людьми, перед вищими моральними цінностями, 

перед людством.  

Кожна людина має певні права, проте вони не можуть бути реалізовані без 

виконання іншими людьми своїх обов'язків. Наприклад, якщо у вас є право отримати майно, 

то у когось має бути обов'язок його вам передати. Сукупність прав, обов'язків, інтересів 

людини і громадянина, реалізацію і захист яких покладає на себе держава, називають 

правовім статусом людини. Він закріплений у Конституції України та інших нормативно-

правових актах. 

Основні обов'язки громадян закріплює Конституція України.  

Конституція України у статтях 51,53, 65–68 визначила такі обов´язки громадян 

України: 

- Захищати Вітчизну, незалежність і територіальну цілісність. 

- Шанувати державні символи. 

- Не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки. 

- Сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. 

- Неухильно додержуватися Конституції і законів України. 

- Не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. 

- Обов´язок батьків утримувати дітей до повноліття і обов´язок дітей піклуватися про своїх 

непрацездатних батьків. 

- Отримати повну загальну середню освіту. 

Конституційні права, свободи та обов'язки разом з конституційними принципами та  

гарантіями утворюють основи правового становища громадян, або конституційний статус 

особистості в Україні. Становище, статус громадян України відзначається не лише його 

правами, а й тими обов'язками, що їх він несе перед державою, перед іншими громадянами, 

перед організаціями. 

 

3. Основи цивільного права України 
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3.1. Поняття та система цивільного права України. 

Цивільне право є галуззю права, предметом якого є майнові і особисті немайнові 

відносини в суспільстві.  

Майнові відносини є суспільними відносинами виробничого, економічного 

характеру. Ці відносини зв'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, а 

також переходом майна від однієї особи до іншої.  

Цивільне право регулює також особисті немайнові відносини, пов'язані з майновими 

відносинами, і відносини у сфері інтелектуальної власності (авторське, патентне право, 

право на відкриття.) Окрім цих відносин, цивільне право регулює також особисті немайнові 

відносини, не пов'язані з майновими: право на честь, гідність і ділову репутацію громадян і 

організацій. 

В основі методу цивільно-правового регулювання лежить юридична рівність 

учасників цивільно-правових відносин. Таким чином, цивільне право - це галузь права, яка 

регулює особисті майнові та немайнові відносини, засновані на юридичній рівності, 

вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 

Система цивільного права - це сукупність окремих частин - підгалузей, інститутів, 

субінститутів, цивільно-правових норм, що перебувають у внутрішньому логічному зв'язку 

та залежності між собою. 

 

3.2. Структура цивільного законодавства 

Джерелами цивільного права є нормативні акти, в яких юридично закріплені 

цивільно-правові норми. Сукупність цих актів є цивільним законодавством: 

І Конституція України. 

Конституція України є основним законом держави, володіє вищою юридичною 

силою, закріплює права, свободи, обов'язки громадян, право власності і інші майнові права.  

Основні засади цивільно-правового регулювання визначаються Конституцією 

України. Зокрема, Конституція визначає основні форми власності, закріплює право 

громадян на приватну власність, встановлює головні підстави правового регулювання 

відносин власності.  

Ст. 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,  

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності <…> 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров´я, честь і гідність, недоторканість і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю <…> 

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах <…> 

ІІ Цивільний кодекс України - систематизований законодавчий акт, який регулює 

майнові і особисті немайнові відносини, пов'язані і не пов'язані з майновими, прийнятий 16 

січня 2003 року,вступив у дію з 1 січня 2004 року. 

Цивільний кодекс складається із шести книг, однієї тисячі триста восьми статей та 

одинадцяти пунктів перехідних положень:  

Книга І. Загальні положення (основні положення; особи правовідносин (фізичні і 

юридичні особи, опіка та піклування, підприємницькі товариства); участь держави, АРК, 

територіальних громад у цивільних правовідносинах; об´єкти цивільних прав (речі, майно, 

цінні папери, нематеріальні блага); правочини та представництво; строки та терміни, 

позовна давність). 

Книга ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи (особисті немайнові права, що  

забезпечують природне існування фізичної особи, особисті немайнові права, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи). 
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Книга ІІІ. Право власності та інші немайнові права (право власності, речові права на 

чуже майно). 

Книга ІV. Право інтелектуальної власності (право інтелектуальної власності на 

літературний твір та інший твір (авторське право), на виконання, фонограму, відеограму та 

програму (передачу) мовлення (суміжні права), на наукове відкриття, на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, на компонування інтегральної мікросхеми, на 

раціоналізаторську пропозицію, на сорт рослин, породу тварин, на комерційне 

найменування, на торговельну марку, на географічне зазначення, на комерційну таємницю). 

Книга V. Зобов´язальне право (сторони зобов´язання, забезпечення виконання 

зобов´язання, припинення зобов´язання, поняття та умови договору, види договорів: 

купівлі-продажу, міни, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), найму (оренди), 

позички, підряду, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, 

надання послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, 

доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, факторингу; 

види і форми розрахунків, майнові права інтелектуальної власності; недоговірні 

зобов´язання, відшкодування шкоди). 

Книга VІ. Спадкове право (спадкування за заповітом, за законом, виконання 

заповіту, оформлення права на спадщину, спадковий договір). 

ІІІ Крім ЦК до системи цивільного законодавства належать інші кодекси: Житловий 

кодекс, Повітряний кодекс, Сімейний кодекс… Багато цивільно-правових норм міститься 

також у підзаконних актах. 

ІV Конкретні закони, норми яких регулюють відповідні цивільно-правові відносини. 

V Як джерела цивільного права можуть виступати підзаконні нормативні акти: 

ухвали Верховної Ради, укази Президента, ухвали Кабінету Міністрів, акти місцевих 

державних адміністрацій, рішення органів регіонального і місцевого самоврядування, 

локальні нормативні акти (накази, положення, інструкції) 

 

3.3. Цивільні правовідносини 

Цивільні правовідносини є юридичним зв'язком між учасниками врегульованого 

цивільним правом відношення. 

Структура цивільних правовідносин:  

- Суб'єкти правовідносин: фізичні та юридичні особи;  

- Зміст правовідносин: суб'єктивні права, юридичні обов'язки;  

-Об'єкти правовідносин: речі, гроші, цінні папери; майно,послуги; результати 

інтелектуальної діяльності; нші матеріальні та нематеріальні блага. 

Майнові відносини пов’язані з належністю, набуттям, володінням, користуванням і 

розпорядженням майном, а також переходом майна від однієї особи до іншої. Тобто із 

реалізацією права власності.  

Особисті немайнові відносини:  

- пов'язані з майновими відносинами  

- відносини у сфері інтелектуальної власності (авторське, патентне право, право на 

відкриття.)  

- не пов'язані з майновими: право на честь, гідність і ділову репутацію громадян і 

організацій                    

Особисті немайнові відносини виникають на підставі здійснення особистих 

немайнових прав, зокрема таких, як право на життя, право на охорону здоров’я, право на 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, право на повагу до людської гідності, право на 

свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.  
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Особливості цивільно-правових відносин: 

-повинні брати участь принаймні дві особи (громадяни, юридичні особи, державні 

органи, органи місцевого самоврядування);  

-учасники цивільних правовідносин не підпорядковані один одному, тобто є 

рівними. 

 

3.4. Суб’єкти  та об’єкти цивільних правовідносин 

Цивільне правовідношення є юридичним зв'язком між учасниками врегульованого 

цивільним правом відношення. 

Цивільне правовідношення складається з суб'єктів, об'єктів і змісту. 

Суб'єктами цивільних правовідносин можуть бути як фізичні, так і юридичні особи  

(громадяни, підприємства, установи, організації). У ряді випадків як суб'єкт цих 

правовідносин може виступати і держава. 

Об'єктом цивільного правовідношення признається те благо, на яке направлено 

суб'єктивне право і відповідний йому обов'язок з метою задоволення інтересу конкретної 

особи. 

Цивільні правовідносини можуть мати об'єктами:  

речі; дії, наприклад, дія на яку-небудь річ (переміщення вантажів за договором 

перевезення);  

результати духовної і інтелектуальної творчості (твори літератури, науки і 

мистецтва, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, наукові відкриття);  

особисті немайнові блага (ім'я, честь, гідність, таємниця листування і т.д.).  

Зміст цивільного правовідношення є суб'єктивними правами і обов'язками учасників 

даного правовідношення. 

Суб'єктивне цивільне право - надана суб'єкту законом можливість певної поведінки, 

а також можливість вимагати відповідної поведінки від іншої особи. Суб'єктивне право 

нерозривний пов'язано з відповідним йому обов'язком. Так, для здійснення громадянином 

права приватної власності на житловий будинок необхідно, щоб інші особи були зобов'язані 

не перешкоджати власнику володіти, користуватися і розпоряджатися цим майном. 

Цивільні правовідносини не виникають, не змінюються і не припиняються самі по 

собі. Їм винні передувати певні юридичні факти. 

 

3.5. Правочини 

Правочини - дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або 

припинення цивільних прав і обов'язків Форми угод усна, письмова. 

Види правочинів:  

- залежно від учасників односторонні (воля однієї особи, яка породжує права і 

обов'язки інших осіб, наприклад, доручення на отримання грошового переводу, дарування, 

двосторонні (воля двох осіб, наприклад, купівля-продаж), багатосторонні (воля більше двох 

осіб)  

- залежно від способу укладання: консенсуальні (досягнута згода між сторонами, від 

лат. consensus — згода), реальні (укладені в момент передачі речі, наприклад, позика, 

дарування), формальні  

- залежно від плати: оплачувані (наприклад, передача речей, надання послуг). 

безкоштовні (договір дарування)  

- залежно від підстав виникнення: планові, непланові.  

- залежно від характеру породжуючих договором юридичних наслідків: попередні, 

остаточні, змішані (об'єднують в собі риси різних видів)  
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Умови дійсності правочинів:  

1 — повинен відповідати закону, 

2 — не повинен суперечити інтересам держави і суспільства,  

3 — сторони, які уклали правочин, повинні бути дієздатними, 

4 — у ньому повинна бути виражена справжня воля осіб (до таких не належать 

правочини, які, укладені внаслідок помилки, укладені внаслідок обману, насильства, 

погрози, мнимі або удавані правочини (мнимий — без наміру створити юридичні наслідки, 

удаваний — з метою приховати інший правочин), 

5 — повинна бути дотримана певна юридична форма (усна. а якщо обумовлено в 

законі, то обов'язково письмова, нотаріально посвідчена).  

Недодержання форми правочину, якої вимагає закон, тягне за собою недійсність 

правочину лише в разі, якщо такий наслідок прямо зазначено в законі. 

Нотаріальне посвідчення правочинів обов'язкове лише у випадках, зазначених у 

законі. 

 Недійсні частини правочину не тягнуть за собою недійсності інших його частин.  

Договір — це різновидність правочинів. Зручна і ефективна правова форма 

встановлення різноманітних господарських зв'язків між громадянами і організаціями. Це 

найпоширеніший різновид ділових операцій  

Види договорів:  

— купівлі-продажу,  

— міни (обмін одного майна на інше, де кожен учасник і продавець і покупець 

одночасно),  

— дарування (одна сторона передає безоплатно іншій стороні майно у власність, 

вважається укладеним з моменту передачі майна),  

— поставки (поставщик зобов'язується передати в певний строк замовникові у 

власність (оперативне управління, певну продукцію, замовник зобов'язаний прийняти її і 

оплатити), 

— майнового найму (наймодавець зобов'язується надати наймачеві майно у 

тимчасові користування за плату), 

— позики, — інші договори (контрактації, перевозки, підряду, страхування, 

доручення, комісії, схову, збереження), довічного утримання. сумісної діяльності, 

— інші договори. 

 

3.6. Право власності 

Інститут права власності займає центральне місце в цивільному праві. Його основні 

положення обумовлюють зміст всієї решти розділів цивільного права (зобов'язальне право, 

спадкове право і ін.).  

Право власності - це сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють 

суспільні відносини, що виникають в результаті реалізації матеріальних благ громадянами, 

юридичними особами і державою, які наділяють суб'єктів права власності рівними правами 

і обов'язками по володінню, користуванню і розпорядженню майном. 

Право власності прийнято розглядати в двох значеннях: об'єктивному і 

суб'єктивному. В об'єктивному значенні - це сукупність правових норм, регулюючих 

суспільні відносини по володінню, користуванню і розпорядженню майном. 

Суб'єктами права власності є: 

- народ України; 

- громадяни; 

- юридичні особи; 
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- держава; 

- спільні підприємства; 

- міжнародні організації; 

- громадяни інших держав і особи без громадянств 

У Конституції України закріплені приватна, державна, комунальна і інші форми 

власності. 

Право приватної власності - це виняткове право фізичної особи володіти, 

користуватися, розпоряджатися майном на свій розсуд. Винятковим дане право є тому, що 

воно нероздільне, тобто належить тільки власнику, який ні з ким його не ділить. 

Суб'єктами права приватної власності є громадяни України, іноземні громадяни і 

особи без громадянства. Іноземні громадяни і особи без громадянства користуються 

рівними правами і несуть обов'язки відносно того, що належить їм на території України 

майна нарівні з громадян України. 

Об'єктами права приватної власності можуть бути підприємства, житлові будинки,  

квартири, предмети особистого користування, садові будинки, предмети домашнього 

господарства, продуктивна і робоча худоба, насадження на земельній ділянці, засоби 

виробництва і т.д. 

Право колективної власності  

Суб'єктами права колективної власності є трудові колективи державних 

підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативи, акціонерні 

суспільства, господарські об'єднання, професійні союзи, політичні партії і інші суспільні 

об'єднання, релігійні і інші організації, що є юридичними особами.  

Згідно до державної власності відносяться загальнодержавна, республіканська 

(Республіки Крим). 

Суб'єктом права загальнодержавної, республіканської власності є держава в особі 

Верховної Ради України і Верховної Ради Республіки Крим. 

Об'єкти загальнодержавної власності складають: земля, майно, яке забезпечуючє 

діяльність Верховної Ради України і утворюваних нею державних органів; майно Збройних 

сил, органів державної безпеки, прикордонних і внутрішніх військ; оборонні об'єкти; єдина 

енергетична система; системи транспорту загального користування, зв'язку і інформації, 

мають загальнодержавне значення; засоби державного бюджету; різні державні банки і 

фундації; майно вищих і середніх спеціальних учбових закладів; майно державних 

підприємств; об'єкти соціально-культурної сфери або інше майно, що становить 

матеріальну основу суверенітету України і забезпечуює її економічний і соціальний 

розвиток. 

В загальнодержавній власності може знаходитися також інше майно, передане у 

власність іншими державами, юридичними особами. 

У віданні Республіки Крим в особі її самих найвищих органів законодавчої влади 

перебуває здійснення невід'ємного права використання землі, надр, рослинного і 

тваринного світу, рекреаційних, водних і інших природних ресурсів, що знаходяться на 

території Республіки Крим і прилеглої до неї частини континентального шельфу України.  

Закон України «Про місцеве самоврядування» встановив порядок формування 

комунальної власності, повноваження органів місцевого самоврядування по управлінню 

комунальною власністю і інші питання. 

Комунальна власність є власністю відповідної територіальної громади, яка 

розглядається як сукупність жителів, об'єднаних постійним мешканням в межах села, 

селища, міста, або добровільного об'єднання жителів декількох сіл, що мають єдиний 

адміністративний центр. 
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Суб'єктами права комунальної власності є територіальна громада, а від її імені 

представницький орган місцевого самоврядування (рада), яка обирається жителями міста, 

села, селища або об'єднання сіл. По своїй економічній природі комунальна власність є 

колективною формою, оскільки відображає відносини колективного привласнення 

жителями міст, селищ, і сіл засобів, об'єктів і майна цієї власності.  

Згідно ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування» органам місцевого 

самоврядування належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, інші засоби, землю, природні ресурси, підприємства, установи 

і організації, у тому числі банки, а також пенсійні фонди, частки в майні підприємств, 

житлові фонди, нежилі приміщення, установи культури, спорту, охорони здоров'я, науки, 

соціального обслуговування, інше майно і майнові права, рухомі і нерухомі об'єкти, 

визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також засоби, 

одержані від їх відчуження. 

 

4. Основи трудового права України 

4.1. Предмет і система трудового права України 

Трудове право є самостійною галуззю права, яка регулює порядок виникнення, зміни 

і припинення трудових відносин працівників, робочий час і час відпочинку, питання 

нормування і оплати праці, основи внутрішнього трудового розпорядку підприємств, 

установ і організацій, заохочення і дисциплінарну відповідальність працівників і т.п. 

 Ці трудові відносини складають основну, проте, не єдину групу відносин, які 

регулюються трудовим правом. Проте трудове право регулює не всі відносини, а тільки 

певний їх круг. 

1. Суспільні трудові відносини, що виникають у зв'язку з використанням праці 

громадян. Трудовими відносинами є відносини працівника з працедавцем по 

використовуванню його здібності до праці.  

2. Трудове право регулює і інші відносини, які безпосередньо зв'язані з суспільними  

трудовими відносинами і є похідними від них. До них відносяться:  

а) відносини по працевлаштуванню, які передують трудовим відносинам (вони 

регулюються Законом України «Про зайнятість населення»);  

б) колективні правові відносини, які витікають з трудових відносин; трудове право 

регулює порядок укладання, зміст колективних договорів і угод, які регулюють виробничі, 

трудові, соціально-економічні відносини і узгоджені інтересів трудящих, власників і 

уповноважених ними органів; а також відповідальність за порушення цих договорів і угод;  

в) відносини по матеріальній відповідальності учасників трудових відносин за 

заподіяний збиток; 

г) відносини по вирішенню трудових суперечок ( спорів) (індивідуальних і 

колективних); 

д) відносини по нагляду і контролю за охороною праці і за дотриманням трудового  

законодавства. 

Система трудового права – це сукупність правових інститутів і норм, які 

розподіляються у певній структурованій послідовності та у відповідності до специфіки 

суспільних відносин, що ними регулюються. Структурно складається із Загальної та 

Особливої частин. 

 

4.2. Принципи та джерела трудового права 

Принципи трудового права можна поділити на 2 види : 

- принципи правового регулювання індивідуальних трудових відносин і колективних 
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- трудових відносин, а також принципи, спільні для трудового права в цілому. 

  Для колективного трудового права характерним є принцип соціального партнерства, 

комплексний за характером і складом. До нього входять такі принципи права: право 

працівників і роботодавців на об’єднання для захисту своїх прав та інтересів; 

свобода об’єднання; рівність прав і можливостей. 

1) свобода праці і заборона примусової праці; 

2) захист прав людини у сфері застосування праці; 

3) рівність прав і можливостей та заборона дискримінації у сфері праці; 

4) право на справедливі й безпечні умови праці, на справедливу заробітну плату, що 

забезпечує рівень життя, гідний людини, для самого працівника і членів його сім’ї;  

5) принцип соціальної стандартизації і державного гарантування; 

6) принцип сприяння. 

 Для колективного трудового права характерним є принцип соціального 

партнерства,комплексний за характером і складом. До нього входять такі принципи права:                             

- право працівників і роботодавців на об’єднання для захисту своїх прав та інтересів; 

- свобода об’єднання; рівність прав і можливостей. 

Джерела права - це конкретні форми правових розпоряджень, спосіб виразу норм 

права. 

До джерел трудового права відносяться різні нормативно-правові акти. 

1.Конституція України. Вона має найвищу юридичну силу, тому інші закони і нормативні  

акти не повинні суперечити їй.  

2.Кодекс законів про працю України - головний нормативно-правовий акт, який регулює 

трудові відносини, в ньому комплексно розглядаються відносини, пов´язані із 

регулюванням трудових відносин.  

3.Інші закони України, (наприклад, Закони «Про зайнятість населення», «Про колективні  

договори і угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про відпустки» і ін.). 

4.Підзаконні акти: 

а) укази і розпорядження Президента України; 

б) Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; 

в) інструкції, положення, накази міністерств і відомств ; 

г) накази і розпорядження нормативного характеру голів місцевої державної адміністрації,  

рішення органів місцевого самоврядування; 

д) соціально-партнерські угоди на державному, галузевому і регіональному рівнях. 

5.Локальні (місцеві) правові акти є специфічним джерелом трудового права. Вони 

приймаються безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях за погодженням 

між власником (або уповноваженим їм органом) і трудовим колективом або профспілковим 

комітетом. При цьому локальні норми не можуть погіршувати положення працюючих в 

порівнянні з чинним законодавством про працю або суперечити цьому законодавству. До 

локальних актів відносяться колективний договір, правила внутрішнього трудового 

розпорядку, положення про структурні підрозділи підприємств, положення про 

преміювання, інструкції по охороні праці і т.п. 

6.Відповідно до Конституції України, діючі міжнародні договори, згода на обов'язковість 

яких дана Верховною Радою, є частиною національного законодавства України. У зв'язку з 

цим одним з джерел трудового права є норми міжнародного права: міжнародні договори, 

угоди, конвенції, ратифіковані Україною (наприклад, Конвенції Міжнародної Організації 

Праці, «Угода про співпрацю в області трудової міграції і соціального захисту працівників-

мігрантів», укладена в 1994 р. країнами СНД, і т.п.). Якщо міжнародним договором або 

міжнародною угодою, ратифікованою Україною, встановлені інші правила в порівнянні із 
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законодавством України, то повинні застосовуватися правила міжнародного договору або 

угоди.  

 

4.3. Суб’єкти трудового права 

Суб'єктами трудового права є учасники суспільних відносин, визначені трудовим 

законодавством, які можуть володіти трудовими правами й обов'язками та реалізувати їх. 

Для того щоб стати суб'єктом трудового права, особа повинна володіти трудовою 

правосуб'єктністю, тобто трудовою правоздатністю та трудовою дієздатністю. У трудовому 

праві працівник володіє єдиною правосуб'єктністю в повному обсязі - з досягненням 16-

річного віку, а в окремих передбачених законом випадках - з 15- і 14-річного віку (ст. 188 

КЗпП України). 

В основному, суб'єкти трудового права поділяються на два види: фізичні особи та 

юридичні особи. 

Кожний із цих видів має як спільні, так і особливі риси. Фізичні особи можуть бути 

суб'єктами трудового права лише з досягненням встановленого законом віку або, крім того, 

ще й за наявності певної професійної підготовки (це стосується лікарів, водіїв тощо) чи 

складного юридичного факту (для виборних працівників, працівників, котрі призначаються 

або затверджуються на відповідну посаду). 

Особливими рисами юридичних осіб як суб'єктів трудового права є такі: 

> організаційна єдність; 

> відокремленість майна; 

> наявність фонду оплати праці та права ним розпоряджатися; 

> самостійна відповідальність перед другою стороною трудового договору. 

Спільність правового положення фізичних і юридичних осіб як суб'єктів трудового 

права виявляється в обов'язковому додержанні норм трудового законодавства, діяльності 

сторін в межах передбачених законом та в деяких випадках можливості фізичних осіб 

виступати в якості роботодавців. 

До суб'єктів трудового права належать: 

 1) працівники (робітники і службовці); 

 2) роботодавці (підприємства, установи, організації будь-якої форми власності і 

фізичні особи); 

 3) трудові колективи; 

 4) професійні спілки; 

 5) окремі постійно діючі чи тимчасово діючі органи (примирна комісія, трудовий 

арбітраж органи Нагляду і контролю за додержанням норм з охорони праці й 

трудового законодавства). 

Усі названі суб'єкти трудового права мають певний правовий статус (правове 

положення), визначений трудовим законодавством: 

 1) наявність трудової правосуб'єктності; 

 2) визначеність основних прав і обов'язків; 

 3) юридичні гарантії трудових прав і обов'язків; 

 4) відповідальність у разі порушення трудових обов'язків. Головними суб'єктами  
трудового права є працівники (робітники та службовці). Вони мають практично однакові 

трудові права та обов'язки. Винятком є лише три категорії працівників: жінки, неповнолітні 

та працівники з пониженою працездатністю (інваліди, пенсіонери, ветерани праці). Тому, 

їх правовий статус відображає підвищені гарантії права на працю, правового захисту їх 

організму від шкідливих факторів, пов'язаних з виробництвом (забороні застосування їх 

праці на шкідливих, важких і підземних роботах), збільшення часу відпочинку та інше.  
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4.4. Колективні договори та угоди 

Досягнення соціальної згоди і співпраці між працедавцями і працівниками є однією 

з цілей трудового права. А щоб досягти вказаної мети повинне здійснюватися соціальне 

партнерство на державному, галузевому і виробничому рівнях, повинен здійснюватися 

діалог між профспілками, урядом і підприємцями. Однією з форм такого партнерства є 

проведення переговорів і підписання колективних угод і договорів. З ухваленням 1 липня 

1993 р. Закону України «Про колективні договори і угоди» такі переговори стали 

проводитися не тільки на рівні окремих підприємств, але також і на трьох інших рівнях: 

державному, галузевому і регіональному; разом з колективними договорами стали 

укладатися колективні угоди. 

Колективні угоди і договори є локальними нормативними актами. 

Колективна угода - ця термінова угода, яка укладається на державному, галузевому 

і регіональному рівні між власниками і органами, уповноваженими представляти трудящих, 

про встановлення нормативних положень з метою регулювання виробничих, трудових і 

соціально-економічних відносин і узгодження інтересів держави, трудящих і власників, а 

також уповноважених ними органів. 

Колективний договір є різновидом колективної угоди, яка укладається між 

власником підприємства, установи, організації (або уповноваженим їм органом) і трудовим 

колективом найманих працівників з метою врегулювання:  

1) виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, що вимагають додаткової 

регламентації з урахуванням особливостей праці на даному підприємстві, в установі, 

організації; 

2) питань, не врегульованих чинним законодавством.  

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. Воно 

полягає на основі генерального, галузевих і регіональних угод. В ньому деталізує і 

конкретизується чинне законодавство про працю з урахуванням специфіки даного 

підприємства, розв'язуються питання, не врегульовані чинним законодавством і т.п. В 

колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін по регулюванню 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, у тому числі по: 

- зміні в організації виробництва і праці; 

- забезпеченню продуктивної зайнятості; 

- нормуванню і оплаті праці, встановленню форми, системи, розмірів заробітної платні і  

інших видів трудових виплат (премій і т.п.); 

- встановленню гарантій, компенсацій, пільг; 

- участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку 

підприємства  

(якщо це передбачено статутом); 

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; 

- умовам і охороні праці; 

- забезпеченню житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації  

оздоровлення і відпочинку працівників; 

- гарантіям діяльності профспілкової або інших представницьких організацій трудящих і 

т.п. 

У зв'язку з тим, що законодавство встановлює тільки мінімальні гарантії для 

найманих працівників на всій території держави, колективний договір може передбачати 

додаткові в порівнянні з чинним законодавством і угодами гарантії і соціально-побутові 

пільги. 
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4.5. Трудовий договір: поняття, умови укладання, форма, строк і види 

Трудовий договір - ця угода між працівником і власником підприємства або 

уповноваженим ним органом, або фізичною особою, відповідно до якої працівник 

зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням 

внутрішньому трудовому розпорядку, а власник або фізична особа зобов'язаний 

виплачувати працівнику заробітну платню і забезпечувати умови праці, необхідні для 

виконання роботи (ст. 21 КЗпП України). 

Сторонами трудового договору є найманий працівник з одного боку та роботодавець 

з іншого. 

Працівник – це фізична особа, яка працює на підставі договору на підприємстві, 

установі або організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.  

Роботодавець - власник підприємства, установи або організації незалежно від форм 

власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи 

фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю. 

Змістом трудового договору є умови, які визначають права і обов язки його сторін.  

Виділяють основні умови до яких належать: місце роботи, зміст роботи, тривалість 

трудовох відносин, умови роботи і режим праці, оплату праці, час, з якого працівник має 

стати до роботи.  

Можуть бути також і додаткові умови – це забезпечення житлом, транспортом для 

підвезення на роботу та певними пільгами. 

При працевлаштуванні працівник повинен подати заяву на їм я роботодавця з 

проханням прийняти на роботу, а також: 

1) трудову книжку, оформлену належним чином, а якщо особа поступає на роботу вперше,  

довідку про останнє заняття, видану за місцем проживання; 

2) паспорт; 

3) військовий квиток (від звільнених в запас із Збройних Сил). 

Прийом на роботу без пред'явлення вказаних документів не допускається. 

Якщо для роботи необхідні спеціальні знання, власник підприємства, установи, 

організації, або уповноважений їм орган має право зажадати від працівника пред'явлення 

диплома або іншого документа про освіту або професійну підготовку. 

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, що поступають 

на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походженні, а також 

документи, представлення яких не передбачено законодавством (ст. 25 КЗпП України).  

Крім того, відповідно до законодавства, не допускається яке б то не було пряме або 

непряме обмеження прав, або встановлення прямих або непрямих переваг при прийомі на 

роботу залежно від походження, соціального і майнового положення, расової і національної 

приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру 

занять, місця проживання і інших обставин (ст. 22 КЗпП України). 

Для того, щоб пересвідчитися в тому, що працівник буде добросовісно виконувати 

доручену роботу можливе призначення для нього випробування. Строк випробування для 

робітників не може перевищувати 1 місяця, для інших кетегорій – три місяці, а в окремих 

випадках для службовців, за згодою профспілкового органу, - шість місяців (КЗпП У ст., 

ст.26, 27).  

Про випробування і його строк зазначають у підписаному трудовому договорі чи 

наказі (розпорядженні) про прийом. Випробування не встановлюється при прийнятті на 

роботу для осіб, які не досягли 18-річного віку, випускникам ПТУ і ВУЗів, звільненим у 

запас з лав Збройних Сил, інвалідів, при переведенні працівника на роботу в іншу місцевість 

чи на інше підприємство. Протягом строку випробування роботодавець має право звільнити 
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працівника. Коли ж строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то 

він вважається таким, що пройшов випробування і звільняти його, як такого, що не пройшов 

випробування, уже не можна. 

Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі (КЗпПУ ст.24). В ряді 

випадків це робити обов’язково. Наприклад, при укладанні договору з неповнолітнім, при 

організованому наборі працівників, при укладанні договору, що передбачає умови 

підвищеного ризику для здоров я працівника, коли працівник наполягає на письмовій формі 

укладення договору, у випадках укладення контракту. 

Контракт є особливою формою укладання трудового договору. У контракті 

передбачають обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, 

строки дії контракту, права, обов язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й 

організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші 

умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань з урахуванням 

специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, 

установи, організації чи роботодавця. У контракті можуть міститися додаткові вимоги як 

до роботодавця (умови праці, заробітна плата), так і до працівника (якість роботи, її 

кількість і строки виконання), обумовлюються умови підвищення або зниження оплати 

праці залежно від її якості та строків виконання. 

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою, фізична 

особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи 

зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі 

зайнятості. 

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням 

роботодавця про зарахування працівника на роботу. 

Змістом трудового договору є також його строк.  

Відповідно до ст.23 КЗпП України трудовий договір може бути: 

- безстроковим, що укладається на невизначений строк; 

- на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; 

- таким, що укладається на час виконання певної роботи. 

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не 

можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи 

або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених 

законодавством. 

Умови договору про працю, які погіршують становище працівників порівняно з  

законодавством України про працю, є недійсними . 

Записи про прийом працівника на роботу, його переміщення по службі проводяться 

в його трудовій книжці. Трудові книжки ведуться на всіх працівників підприємств усіх 

форм власності, які пропрацювали на них понад 5 днів, включаючи осіб, які є 

співвласниками (власниками) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також 

позаштатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному 

страхуванню. 

На працівників, які працюють на умовах трудового договору у підприємців, що не 

мають прав юридичної особи, а також на працівників, які працюють у окремих громадян по 

їх обслуговуванню (як домашні робітниці, няньки, шофера, охоронники та ін.), трудові 

книжки не ведуться. Їх робота підтверджується довідкою організації, за участю якої було 

укладено трудовий договір між наймачем і працівником, а також довідкою про сплату 

внесків до фонду державного соціального страхування. Заповнення вперше проводиться 

роботодавцем не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу. 
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На даний момент ще ведуться роботодавцем і зберігаються в нього трудові книжки. 

Але вже почався процес в трудовому законодавстві відмови у майбутньому від 

трудових книжок і перехід на зберігання інформації про трудовий стаж громадян у 

відповідному реєстрі. 

До трудової книжки заносяться відомості про працівника: прізвище, ім я, по-

батькові, дата народження, про зарахування на роботу, переведення на іншу, звільнення, 

відомості про нагородження і заохочення, про відкриття, винаходи, раціоналізаторські 

пропозиції, присвоєння кваліфікаційних розрядів, категорій. Усі записи до трудової книжки 

вносяться на підставі наказу чи розпорядження з посиланням на відповідну статтю КЗпП У. 

З кожним записом, що заноситься до трудової книжки роботодавець зобов язаний 

ознайомити працівника під розписку, а у випадку, коли запис зроблено неточно або 

неправильно – виправити його. Кожен працівник має уважно ставитися до ведення трудової 

книжки, адже від правильних записів залежить підрахунок трудового стажу, що впливає на 

надання певних пільг, нарахування пенсії.До трудової книжки за першим місцем роботи 

вносять відомості про навчання у ПТУ чи ВУЗі, службу у Збройних Силах та інші види 

діяльності.Відомості про стягнення до трудової книжки не заносяться. 

 

4.6. Робочий час. Час відпочинку. Трудова дисципліна 

Час, протягом якого працівники виконують доручену їм роботу, називають робочим. 

Законом встановлено такі види тривалості робочого часу :  

-нормальна тривалість ; 

-скорочена тривалість ; 

-неповний робочий час ; 

-ненормований робочий день ; 

-робота в нічний час ; 

-надурочні роботи. 

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може первищувати 40 годин на 

тиждень незалежно від форм власності підприємства, де він працює. 

Більшість працівників має п´ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. 

На тих підприємствах, де запровадження п´ятиденного тижня є недоцільним –  

встановлено шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. 

П´ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем 

спільно з профспілковим комітетом з урахуванням специфіки роботи, думки трудового 

колективу і за погодженням з органами місцевого самоврядування. Тривалість щоденної 

роботи (зміни) визначається правилами – внутрішнього трудового розпорядку 

роботодавцем за погодженням з профспілковим комітетом підприємства.  

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників (як при 5 -, 

так і при 6-денному ) робочому тижні скорочується на одну годину. 

Законодавством передбачено скорочену тривалість робочого часу для працівників, 

зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці (робота під землею в шахтах, ливарних 

цехах, на хімічних виробництвах, рентгенівських кабінетах ...) Для збереження здоров я 

таких категорій працівників запроваджено скорочену тривалість робочого тижня – не 

більше 36 годин на тиждень. Скорочена тривалість робочого часу і для ряду інших 

працівників – диспечерів, учителів, лікарів, робота яких пов язана з великим 

навантаженням. Для неповнолітніх працівників до 16 років тривалість робочого тижня не 

може перевищувати 24 години, а для працівників віком 16-18 років – 36 годин.  

Скорочується тривалість роботи (зміни) для тих, хто працює в нічний час. 

  Нічним часом є час з 22 години до 6 години. 
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 Право на скорочений робочий час передбачено законом. Власник підприємства 

зобов язаний його дотримуватися, незалежно від будь-яких умов. При цьому зарплата 

працівникам не повинна зменшуватися. 

Неповний робочий час означає, що працівник працює менше нормальної тривалості 

робочого тижня (тобто менше сорокагодинного робочого тижня). Неповний робочий час 

може встановлюватися за погодженням між працівником і роботодавцем. При цьому 

тривалість його не повинна бути меншою, ніж половина нормальної тривалості робочого 

дня. 

Термін "ненормований робочий день" зовсім не означає, що працівники, для яких він  

встановлений, повинні працювати необмежений час. Загальна тривалість роботи і для таких  

працівників не може перевищувати 40 год на тиждень з відповідним розподілом цього часу 

на 5 чи 6 робочих днів. На них повністю поширюються правила внутрішнього трудового 

розпорядку.  

Залучення до роботи понад норму робочого дня не перетворює цей робочий день у 

подовжений.  

Роботодавець не може постійно залучати працівників до роботи за межами 

нормального робочого дня. Але, якщо така необхідність виникла, то працівник зобов язаний 

виконати без будь-якої додаткової оплати роботу за межами робочого дня.  

Надурочними вважають роботи понад встановлену тривалість робочого дня. 

Роботодавець може застосовувати надурочні роботи лише у виняткових випадках, 

що визначаються законодавством, а саме : 

- при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, відвернення громадського або  

стихійного лиха, виробничої аварії і усунення її наслідків; 

- при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, 

опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв´зку; 

- при необхідності закінчити почату роботу, яка не могла бути закінчена в нормальний 

робочий час внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов  

виробництва, коли припинення її може попсувати майно чи викличе зупинення робіт для  

значної кількості працівників; 

- при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт для недопущення простою транспорту 

і скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 

- для продовження роботи при нез´явленні працівника, коли робота не допускає перерви; в 

цих випадках роботодавець повинен негайно вжити заходів для заміни змінника на іншого  

працівника. 

   До надурочних робіт забороняється залучати такі категорії працівників: 

- вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; 

- осіб, молодше 18 років; 

- працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від виробництва 

в дні занять.  

  Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину–інваліда, можуть 

залучатися до надурочних робіт лише за їх згодою. 

 Надурочні роботи можуть проводитися лише з дозволу профспілкового комітету  

підприємства. Вони не повинні перевищувати для кожного працівника 4 годин протягом 

двох днів підряд і 120 годин на рік. 

Взаємовідносини між працівником і роботодавцем на кожному конкретному 

підприємстві, їх взаємні зобов язання, розпорядок праці визначено правилами внутрішнього 

трудового розпорядку.  

Правила внутрішнього трудового розпорядку передбачають:  
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-початок і закінчення робочого дня;  

-тривалість робочого тижня (5 чи 6 днів);  

-тривалість перерв між змінами;  

-основні обов´язки працівників, представників адміністрації;  

-заохочення за успіхи в роботі і відповідальність за порушення трудової дисципліни.  

Ці правила розробляються відповідно до КЗпП України та типових правил, 

затверджуються на загальних зборах трудового колективу за поданням роботодавця і 

профспілкового комітету.  

Дисципліна праці - це чітке виконання працівниками своїх службових трудових і 

посадових обов´язків, регламентованих законом, правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, статутами, колективним і трудовом договорами.  

Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та 

економічних умов для високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, 

методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю.  

Щодо окремих несумлінних працівників застосовують заходи дисциплінарного і 

громадського впливу. Таким чином, трудова дисципліна забезпечується методами 

переконання і примусу. 

 

4.7. Правове регулювання оплати праці 

Згідно з ч. 1 ст. 12 і ч. 3 ст.94 КЗпП України оплата праці працівника регулюється 

нормами трудового законодавства, умовами колективного договору та угодою сторін, тобто 

індивідуальним трудовим договором. Крім Кодексу законів про працю України питання 

оплати праці регулюють Закон України «Про оплату праці» та інші спеціальні нормативно-

правові акти. 

Таким чином, існує два види регулювання заробітної плати: 

а) державне; 

б) договірне. 

В умовах ринкової економіки пріоритетного значення набуває договірне 

регулювання заробітної плати. У деяких закордонних країнах державному регулюванню 

взагалі підлягає лише зарплата державних службовців. 

В Україні держава регулює заробітну плату за такими напрямками: 

- встановлення мінімальної заробітної плати; 

- встановлення форми оплати праці; 

- встановлення структури заробітної плати; 

- індексація заробітної плати; 

- встановлення систем оплати праці; 

- встановлення гарантій нарахування деяких видів оплати праці; 

- введення відповідальності для роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати. 

На державному рівні провадиться також регулювання заробітної плати при 

відхиленні від тарифних умов, тобто у випадках виконання робіт, які не відповідають 

нормальним вимогам, встановленим законодавством про працю, у тому числі 

законодавством про охорону праці, колективним договором або індивідуальним трудовим 

договором. Держава зобов'язує власника в цих умовах компенсувати працівнику додаткові 

витрати праці, тобто зробити доплату. Такі доплати називаються гарантійними або 

компенсаційними. 

До сфери державного регулювання відносяться також гарантії надання та оплати 

відпусток. 
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Для деяких підприємств встановлено регулювання розміру фонду оплати праці, а для 

бюджетних установ - розміри ставок (окладів) і тарифні сітки. 

Інші питання регулювання заробітної плати віднесені до сфери дії Генеральної та 

галузевої тарифних угод, колективного договору, індивідуального трудового договору. 

 

4.8. Трудові спори 

У трудових відносинах, як і в інших можливе виникнення різних конфліктних 

ситуацій, спорів. 

  Трудовий спір – це розбіжність між роботодавцем і найманими працівниками щодо 

питань оплати праці, переведення на іншу роботу, звільнення, надання певних пільг чи 

переваг.  

Трудові спори залежно від суб´єктів спору можна поділити на :  

- індивідуальні спори – між роботодавцем і окремим працівником; 

- колективні – між роботодавцем і певним колективом найманих працівників 

(трудовий колектив (чи його частина) підприємства, ряду підприємств, галузі, кількох 

галузей). 

Індивідуальні трудові спори розглядають: 

- комісії по трудовим спорам (КТС - їх створюють на підприємствах, організаціях); 

- районні (міські ) суди . 

 КТС обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу з 

чисельністю працюючих не менше 15 осіб. 

Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний термін з 

дня порушення свого права. КТС зобов´язана, розглядати трудовий спір у 10-денний строк 

з дня подачі заяви. Рішення КТС є обов´язковим для виконання, як для роботодавця так і 

для працівника.  

Працівник або роботодавець, у разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах, 

можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня вручення їм виписки з 

протоколу засідання комісії чи його копії. 

Рішення КТС підлягає виконанню роботодавцем у триденний строк по закінченні 

десяти днів, пердбачених на його оскарження. 

Якщо власник не виконує рішення КТС, то працівникові видається спеціальне 

посвідчення, яке має силу виконавчого листа. На підставі цього посвідчення судовий 

виконавець виконує рішення КТС у примусовому порядку. Якщо ж одна із сторін не згідна 

із рішенням КТС, на підприємстві немає такої комісії, чи вирішується питання про 

поновлення на роботі, то питання індивідуального трудового спору розглядає і вирішує суд.  

Суд розглядає також питання про поновлення на роботі для деяких категорій 

працівників. 

У разі незаконного звільнення чи переведення працівника на іншу роботу, суд 

поновлює його на роботі. Йому виплачується середня зарплата за час виконання 

нижчеоплачуваної роботи, але не більше як за один рік. Якщо ж це питання не розглядалося 

більше року не з вини працівника – то платять за весь час вимушеного прогулу. 

Іноді конфлікти у роботодавця виникають не з окремим працівником, а з групою (  

колективом) працівників.  

Найчастіше вони стосуються розміру зарплати, затримки її виплати, умов праці, 

пільг, що надаються працівникам. 

Порядок вирішення колективних трудових спорів регулюється Законом України 

"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)". 

Трудовий спір насамперед повинен виникнути : 
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- спочатку колектив найманих працівників повинен сформулювати вимоги до 

роботодавця; 

- роботодавець повинен розглянути ці вимоги у триденний строк; 

- якщо вирішення вимог роботодавцем не задовольняє колектив або вимоги були 

відкинуті роботодавцем, тоді виникає спір, про який колектив інформує власника і органи 

влади у триденний термін; 

- потім починаються переговори між сторонами, які називаються примирною 

процедурою і складаються із примирної комісії і трудового арбітражу. Сторони не мають 

права ухилятися від переговорів. Уповноважений найманими працівниками на 

представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до 

моменту припинення трудового спору ( конфлікту). 

Примирна комісія утворюється на виробництві і розглядає спір у 5-денний період. 

Якщо рішення примирної комісії не прийняте або не задовольняє сторони, чи трудовий спір 

не підпадає під вирішення примирною комісією, то спір розглядається трудовим 

арбітражем на протязі 10 днів.  

У вирішенні колективного трудового спору беруть участь владні структури – 

представники рад, органів державного управління, спеціальної Національної служби 

посередництва і примирення рішення яких мають рекомендаційний характер. 

Якщо примирна процедура не привела до вирішення колективного трудового спору 

або роботодавець не виконує досягнуті угоди, то працівники мають право на страйк. 

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працюючими з 

метою вирішенння колективного трудового спору (захисту професійних соціально-

економічних інтересів працівників ). 

Право на страйк закріплено в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 

культурні права, в Конституції України і в названому вище законі. 

 

5.  Основи кримінального та кримінально-процесуального права України 

5.1. Основні поняття і система кримінального права України. Функції і принципи 

кримінального права України 

Кримінальне право України – це галузь права, яка є системою загальнообов’язкових, 

встановлених Верховною Радою України або прийнятих всеукраїнським референдумом і 

забезпечуваних примусовою силою держави норм права, котрі визначають загальні засади 

кримінальної відповідальності, діяння, які є злочинами, та покарання, що можуть 

застосовуватися до осіб, які їх вчинять.   

Предметом кримінального права є охоронні та регулятивні суспільні відносини, 

спрямовані на забезпечення реалізації прав і законних інтересів людини, держави і 

суспільства, змістом яких є взаємно кореспондуючі права та обов’язки суб’єктів цих 

відносин. 

Методи кримінального права – це сукупність способів раціонального кримінально-

правового впливу на суспільні відносини: дозвіл вчиняти або не вчиняти певні дії (ст.ст.36-

42, 47, 48, 51-64, 69 КК та ін.); заохочення до суспільно-корисної, правомірної поведінки 

(ст.ст.46, 75-79, ч.2 ст.111, ч.2 ст.114, ч.4 ст.212, ч.2 ст.255, ч.3 ст.263 КК та ін.); покладення 

обов’язку вчинити певні дії (ст.ст.45, 46, 49, 65, 67, 68, 70-72, 74, 84, 90, ч.2 ст.111, ч.2 ст.114, 

санкції норм Особливої частини КК та ін.); заборона певного діяння під загрозою покарання 

(заборона вчинення діянь, що визнаються злочинами, ч.4 ст.3, ч.3 ст.56, ч.2 ст.57, ч.3 ст.60 

КК та ін.).  
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Завдання кримінального права (ст.1 КК) – забезпечення 1) охорони прав і свобод 

людини і громадянина, власності, громадського порядку, громадської безпеки, довкілля, 

конституційного устрою України, миру і безпеки людства та 2) запобігання злочинам.  

Функції кримінального права – це основні напрями його впливу на суспільні 

відносини: охоронна – захист суспільних відносин (соціальних цінностей, благ, інтересів) 

від злочинних посягань; регулятивна – регулювання суспільних відносин (кримінально-

правових) шляхом встановлення прав і обов’язків суб’єктів цих відносин; виховна – 

сприяння формуванню правової свідомості і правової культури, що є одним із засобів 

запобігання злочинам, зміцнення законності та правопорядку.  

Принципи кримінального права – це втілені у кримінальному законодавстві загально 

керівні засади, які відображають соціальну суть кримінального права, його завдання, 

закономірності кримінально-правового регулювання.  

Загально-правові принципи: законності, гуманізму, демократизму, справедливості, 

науковості, рівності осіб перед законом. 

 Спеціальні (галузеві) принципи: відповідальність лише за вчинене суспільно 

небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом; винна відповідальність; особиста 

відповідальність; диференціація кримінальної відповідальності та індивідуалізація 

покарання; невідворотність кримінальної відповідальності.  

Система кримінального права – це внутрішня його побудова, структура, заснована 

на певних принципах: Загальна та Особлива частини. Загальна частина містить в собі 

норми, які визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права, 

складається з 15 розділів. Особлива частина містить в собі норми, які описують конкретні 

види злочинів з вказівкою видів покарань та меж, у яких вони можуть бути призначені, 

складається з 20 розділів. Кримінальне право тісно пов’язане з іншими галузями права, 

такими як: конституційне право, кримінально-процесуальне право, адміністративне право, 

кримінально-виконавче право, міжнародне право. 

 

5.2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Структура 

кримінально-правової норми. 

Верховною Радою України 5 квітня 2001 р був прийнятий новий Кримінальний 

кодекс України, що набрав чинності з 1 вересня 2001 р. Новий Кримінальний кодекс 

України є базою для прийняття нового Кримінально-виконавчого та Кримінально-

процесуального кодексів України.  

Кримінальний кодекс України поділено на Загальну й Особливу частини.  

Загальна частина передбачає норми узагальненого характеру, в яких відображаються  

завдання КК України, підстави кримінальної відповідальності, чинність закону в часі й 

просторі; поняття злочину та його види; співучасть у злочині, повторність і рецидив 

злочинів тощо.  

Особлива частина передбачає конкретизовані норми про відповідальність за окремі 

злочини і зазначені покарання щодо осіб, які їх вчинили. Ці норми передбачають, зокрема, 

відповідальність за злочини проти особи, її конституційних прав і свобод; власності; за 

злочини у сфері господарської діяльності; у сфері охорони довкілля; проти громадської 

безпеки, безпеки виробництва та транспорту; проти здоров'я населення, громадського 

порядку й моральності; авторитету органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; у сфері службової діяльності; проти правосуддя, порядку несення 

військової служби, проти миру та міжнародного правопорядку тощо. 

Загальна й Особлива частини КК України поділяються на розділи, а останні, у свою 

чергу, — на окремі статті. 
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Зміст окремих частин у статтях, що належать до Загальної частини, характеризується  

великою різноманітністю. Найчастіше в них розкривається зміст відповідної норми, 

визначаються особливості її застосування за якихось умов або встановлюються випадки 

незастосування цієї норми чи виключення її з дії. Так, у ч. 1 ст. 55 вказано строк, на який 

може бути призначене покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю. 

В абсолютній більшості норм Особливої частини встановлена кримінальна 

відповідальність за окремі види злочинів. Тому їхня структура однорідна і складається, як 

правило, із двохелементів — диспозиції і санкції. 

Диспозицією називається частина норми Особливої частини, в якій визначається 

зміст злочинного діяння. За вчинений злочин у законі залежно від його суспільної 

небезпечності встановлено санкцію. 

У санкції визначається вид і розмір покарання за склад діяння, зазначений в 

диспозиції. За видом і розміром покарання можна встановити, якої тяжкості злочин вчинено 

— особливо тяжкий, тяжкий чи середньої або невеликої тяжкості. 

 

5.3. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину 

Злочином признається передбачене кримінальним законом винне суспільно 

небезпечне діяння (дія або бездіяльність), що робить замах на правопорядок.  

Ознаки:  

суспільна небезпека,  

протиправність і  

винність діяння. 

караність діяння. 

Склад злочину - це сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних і  

суб'єктивних елементів, що дозволяють розглядати конкретне суспільно небезпечне діяння 

як злочин. Склад злочину - це логічна модель, що закріплює типові ознаки злочинного 

діяння. 

Елементами складу злочину є: 

- об'єкт злочину; 

- об'єктивна сторона злочину; 

- суб'єкт злочину; 

- суб'єктивна сторона злочину.  

Тільки наявність всіх цих елементів в сукупності є підставою для притягнення особи 

до кримінальної відповідальності. Відсутність в скоєному хоча б одного з вказаних 

елементів означає відсутність складу злочину і відсутність підстави для притягнення до 

кримінальної відповідальності. 

Об'єкт злочину - це ті суспільні відносини і блага, які захищаються кримінальним 

законом від злочинних посягань. 

Об'єктивна сторона злочину - ця зовнішня поведінка людини, яка виявляється в 

діянні, тобто дії (активній поведінці) або бездіяльності (пасивній поведінці). Абсолютна 

більшість злочинів скоюється шляхом дій. Проте в деяких випадках злочином визнається 

бездіяльність (халатність посадовців, ненадання допомоги хворому особою медичного 

персоналу і т.п.). 

Суб'єкт злочину - ця особа, що вчинила злочин, який відповідає певним ознакам, що 

мають кримінально-правове значення. Суб'єктом злочину може бути тільки осудна особа, 

що досягла певного віку. За деякими видами злочинів суб'єктом можуть бути тільки окремі 

категорії населення (військовослужбовці, посадовці, раніше судимі і т.п.). 
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Кримінальна відповідальність за загальним правилом наступає з 16-річного віку, а 

за найтяжчі злочини - з 14 років (за вбивство, умисне нанесення тілесних пошкоджень, що 

заподіяли розлад здоров'я, згвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, злісне і особливо злісне 

хуліганство і т.п.). По деяких видах злочинів кримінальна відповідальність наступає з 18 

років (військові злочини і ін.). 

Не підлягають кримінальній відповідальності особи, які під час здійснення суспільно  

небезпечного діяння знаходилися в стані неосудності, тобто не могли віддавати собі звіт в 

своїх діях або керувати ними унаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу 

душевної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану. 

Якщо суспільно небезпечні діяння вчинили осіби, що не досягли встановленого 

законом віку, або визнані неосудними, то до них в судовому порядку застосовується не 

кримінальне покарання, а примусові заходи відповідно виховного або медичного 

характеру. 

Здійснення злочину в стані сп'яніння не звільняє особу від кримінальної 

відповідальності, а навпаки є обставиною, обтяжливою відповідальність. 

Суб'єктивна сторона злочину - це внутрішнє, психічне відношення особи до 

скоюваного суспільно небезпечного діяння (тобто вина). Злочином признається тільки 

винне діяння, без винине може бути кримінальної відповідальності. В деяких випадках в 

суб'єктивну сторону окрім вини включається мотив (внутрішня спонука) і мета злочину 

(модель результату, досягнення якого прагне винен). 

Вина виражається в двох формах: 

- у формі наміру (прямого або непрямого) і  

- необережності (злочинної легковажності або злочинної недбалості).  

Ці форми виділяються з урахуванням інтелектуального і вольового критеріїв. 

Інтелектуальний критерій полягає в усвідомленні винного суспільно небезпечного 

характеру скоюваного ним діяння і в передбаченні його суспільно небезпечних наслідків.  

Вольовий критерій характеризує ставлення особи до скоюваного діяння і його 

наслідків. Він виражається в бажанні (або свідомому допущенні) шкідливих наслідків або 

легковажному або недбалому ставленні до цих наслідків. 

Злочин визнається вчиненим умисно, якщо особа, що його зробила, усвідомлювала 

суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачало його суспільно 

небезпечні наслідки і бажало їх настання (прямий намір) або свідомо допускало настання 

цих наслідків (непрямий намір). Прикладом непрямого наміру є стрільба на вулиці п'яного 

хулігана, внаслідок чого убитий випадковий перехожий громадянин. 

Злочин визнається вчиненим по необережності, якщо особа, що його зробила, 

передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своєї дії або 

бездіяльності, але самовпевнено і легковажно розраховувало на їх запобігання (злочинна 

легковажність) або не передбачало можливості настання таких наслідків, хоча повинна була 

і могло їх передбачати (злочинна недбалість). Прикладом злочинної легковажності є 

перевищення водієм допустимої швидкості, внаслідок чого він скоює наїзд на пішохода. А 

прикладом злочинної недбалості є помилкове введення лікарем не тих ліків, внаслідок чого 

наступили важкі наслідки для пацієнта. 

Від вини необхідно відрізняти невинне спричинення шкоди (казус, випадок), коли 

особа не передбачала і за обставинами справи не повинна (або не могла) була передбачати 

настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій. В цьому випадку кримінальна 

відповідальність виключається. Наприклад, громадянин послизнувся на дорозі і, падаючи, 

повалив іншого громадянина, внаслідок чого той одержав тілесні пошкодження. 
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5.4. Кримінальна відповідальність та види покарань за кримінальним 

законодавством 

Кримінальна відповідальність виступає як правовідношення, що виникає між 

державою і злочинцем з приводу його особистих або майнових прав. Ці правовідносини 

виникають з моменту здійснення злочину.  

Єдиною підставою кримінальної відповідальності є суспільно небезпечне, винне 

діяння, що містить всі ознаки складу злочину, передбаченого кримінальним законом.  

Покарання є реакцією держави на злочин. Якщо суспільно небезпечне діяння не 

спричиняє за собою покарання, то воно не може вважатися злочином. Кримінальна 

караність є обов'язковою ознакою злочину. 

Покарання є особливою юридичною мірою державного примушення, яка міститься 

в кримінально-правовій нормі і призначається тільки по вироку суду особі, визнаній 

винною в здійсненні злочину. Вказане примушення полягає в передбаченому 

Кримінальним кодексом позбавленні або обмеженні прав і свобод цієї особи. Кримінальне 

покарання породжує судимість людини. 

Кримінальна відповідальність передбачає основні та додаткові види покарань. 

До основних відносяться:  

- громадські роботи,  

- виправні роботи,  

- службові обмеження для військовослужбовців,  

- арешт,  

- обмеження волі,  

- тримання у дисциплінарному  батальйоні військовослужбовців,  

- позбавлення волі на певний строк,  

- довічне позбавлення волі 

Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, 

чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна: 

- штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання. 

- штраф (грошове стягнення у розмірі від 30 до 1000 неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян, тобто від 510 до 17 тис. грн); 

- позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину; 

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю ( на 

строк від двох до п´яти років); 

- громадські роботи (виконання у вільний від навчання або роботи час безоплатних 

суспільно корисних робіт протягом шістдесяти – двохсот сорока годин); 

- виправні роботи (відбуваються за місцем роботи терміном від шести місяців до 

двох років з відрахуванням на користь держави коштів у розмірі десяти – двадцяти відсотків 

від зарплати); 

- службові обмеження для військовослужбовців; 

- конфіскація майна (примусове безоплатне вилучення у власність держави всього 

або частини майна); 

- арешт (тримання засудженого в умовах ізоляції строком від одного до шести 

місяців); 

- обмеження волі (тримання особи в кримінально-виконавчих установах відкритого 

типу без ізоляції від суспільства з обов´язковим залученням до праці; строк – від одного до 

п´яти років); 
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- позбавлення волі на певний строк (ізоляція засудженого в кримінально-виконавчій 

установі строком від одного до п´ятнадцяти років); 

- довічне позбавлення волі – найтяжчий вид кримінального покарання. 

Покарання призначається тільки по вироку суду і лише в строго встановленим 

законом межах і порядку. Ніхто не може бути визнаний винним у здійсненні злочину, а 

також підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду і відповідно до 

закону. 

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки 

злочину, особу винного і обставини справи, які пом'якшують або обтяжують 

відповідальність. 

 

5.5. Кримінально-процесуальне право України. Його джерела 

Кримінальне процесуальне право - це одна із галузей права, яка становить собою 

сукупність правових норм, що регулюють досудове розслідування кримінальних 

правопорушень, судовий розгляд кримінальних справ, перегляд судових рішень та 

вирішення процесуальних питань, пов'язаних із їх виконанням. 

Право покликане слугувати задоволенню інтересів громадян, їхніх об'єднань, 

держави і суспільства в цілому. У цьому виявляється його цінність. Цінність кримінального 

процесуального права дістає вияв у таких вимірах: 

 соціальному. Соціальна цінність цієї галузі права полягає в тому, що вона втілює 

інтереси громадян у вільному від злочинності суспільному середовищі; 

 інструментальному. Інструментальна цінність кримінального процесуального права 

- один із проявів його загальносоціальної цінності - полягає в тому, що воно є 

регулятором суспільних відносин, котрі виникають у зв'язку зі вчиненням 

кримінального правопорушення; інструментом вирішення кримінально-правових 

конфліктів у державі. 

Основним джерелом кримінально-процесуального права в період з 1960 р. по 2012 р. 

був Кримінально-процесуальний кодекс УРСР/України. 20 листопада 2012 року набрав 

чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий 13 

квітня 2012 року. 

Серед інших джерел, що містять кримінально-процесуальні норми, називають: 

міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; 

закони; 

підзаконні нормативно-правові акти; 

правові звичаї в кримінальному судочинстві; 

рішення і висновки Конституційного Суду України з питань кримінального процесу; 

постанови Пленуму Верховного Суду України з питань кримінального процесу; 

рішення Європейського суду з прав людини. 

 

5.6. Принципи кримінального процесу 

У КПК України 1960 року не було глави «Принципи кримінального судочинства», яка 

б чітко визначала поняття та закріпила статус кримінально-процесуальних принципів, їх 

кількість. У новому КПК України міститься глава 2 «Засади кримінального провадження», 

де в ст. 7 перераховуються усі принципи кримінального процесу: 

1. верховенство права; 

2. законність; 

3. рівність перед законом і судом; 

4. повага до людської гідності; 

5. забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1960_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D1%80%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2012_%D1%80%D1%96%D0%BA
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6. недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

7. таємниця спілкування; 

8. невтручання у приватне життя; 

9. недоторканність права власності; 

10. презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

11. свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів 

сім'ї; 

12. заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме 

правопорушення; 

13. забезпечення права на захист; 

14. доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень; 

15. змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед 

судом їх переконливості; 

16. безпосередність дослідження показань, речей і документів; 

17. забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 

18. публічність; 

19. диспозитивність; 

20. гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними 

засобами; 

21. розумність строків; 

22. мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

 

5.7. Суб'єкти кримінального процесу 

Кримінальний процесуальний кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 року, чітко 

не визначає поняття і не подає класифікацію суб’єктів кримінального провадження, тому їх 

називають по-різному: 

1) особи, які беруть участь у процесуальній дії - статті 104, 107 КПК; 

2) учасники кримінального провадження - статті 27, 113, 237 КПК та ін.; 

3) учасники судового провадження - статті 34, 107, 317, 347 КПК та ін.; 

4) сторони кримінального провадження - статті 22, 26, 68, 69, 71 КПК та ін.; 

5) фізичні особи 36, 39 КПК. 

Згідно пункту 19 ст. 3 КПК сторонами кримінального провадження - з боку 

обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також 

потерпілий, його представник та законний представник; з боку захисту є підозрюваний, 

обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося 

питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. 

Пункт 25 згаданої статті вказує, що учасниками кримінального провадження є 

сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний 

представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний 

відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження,особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу 

(екстрадицію), заявник, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, 

експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, судовий розпорядник. 

Згідно пункту 26 ст. 3 КПК то учасниками судового провадження є сторони 

кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, 

цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та 

його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а 

також інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених цим 

Кодексом, здійснюється судове провадження. 
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До прийняття Кримінального процесуального кодексу України, у теорії 

кримінального процесу осіб, які брали участь у кримінальному судочинстві, іменували 

«учасники кримінального процесу», «учасники кримінального судочинства», «суб’єкти 

кримінально-процесуального права» тощо. Проте більшість науковців осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві, називають суб’єктами кримінально-процесуальної 

діяльності. 

Суб’єкти кримінального процесу - це державні органи їх посадові особи, фізичні і 

юридичні особи, які ведуть кримінальний процес, або залучаються до нього, вступають між 

собою у процесуальні правовідносини, набуваючи процесуальних прав і виконуючи 

процесуальні обов’язки. 

Усі особи, які вступають в процесуальні правовідносини, незалежно від підстав і 

обсягу їх прав, повноважень чи обов’язків, стадії кримінального процесу, в котрій вони 

беруть участь, чи тривалості їх участі в процесі, є суб’єктами кримінального процесу. В 

кримінально-процесуальні відносини різні особи залучаються по-різному. Перші - в силу 

необхідності захищати свої права і законні інтереси (потерпілий, цивільний позивач тощо); 

другі - в силу своїх посадових обов’язків (слідчий, прокурор, слідчий суддя, суддя тощо); 

треті - за дорученням чи угодою (представник цивільного позивача, захисник тощо); 

четверті - залучаються до участі в процесі у примусовому порядку (підозрюваний, 

обвинувачений). 

Усі суб’єкти процесу характеризуються тим, що вони: 

а) беруть участь у проваджені на підставах і у порядку, передбачених кримінально-

процесуальним законом, за умови, що відсутні обставини, за яких закон виключає 

можливість їх участі у проваджені; 

б) мають визначені права та обов’язки (закон визначає порядок їх реалізації); 

в) діють у кримінальному судочинстві відповідно до своїх прав та обов’язків у 

встановленому порядку; 

г) вступають у процесуальні правовідносини; 

д) несуть відповідальність за невиконання своїх обов’язків або порушення прав 

інших учасників. 

Усі без винятку суб’єкти кримінального процесу зобов’язані дотримуватись чинного 

законодавства, поважати честь і гідність інших учасників процесу й мають право на 

забезпечення-особистої безпеки. 

За характером виконуваних функцій, завдань і свого процесуального статусу 

суб’єкти та учасники кримінального провадження поділялись на такі групи. 

1. Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальне провадження і 

залучають до його сфери всіх інших учасників кримінально-процесуальної діяльності (суд, 

суддя, слідчий суддя, прокурор, слідчий, керівник органу досудового розслідування, 

оперативні підрозділи); 

2. Особи, які захищають свої або представлені інтереси в кримінальному 

провадженні: потерпілий, підозрюваний, обвинувачений, захисник, цивільний позивач, 

цивільний відповідач, представники потерпілого, цивільного позивача та відповідача; 

3. Особи які відіграють допоміжну роль у кримінальному провадженні: заявник, 

свідок, спеціаліст, експерт, перекладач, понятий, секретар судового засідання, судовий 

розпорядник тощо. 

У главі 3 КПК України, яка має назву «Суд, сторони та інші учасники кримінального 

провадження» учасники кримінального провадження представлені таким чином: 

1. суд; 
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2. сторона обвинувачення: прокурор; органи досудового розслідування; керівник 

органу досудового розслідування; слідчий; оперативні підрозділи; 

3. сторона захисту: підозрюваний, обвинувачений та їх законні представники; 

виправданий; засуджений; захисник; 

4. потерпілий і його представник; 

5. інші учасники кримінального провадження: заявник; цивільний позивач і 

відповідач та їх представники; представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження; свідок; перекладач; експерт; спеціаліст; секретар судового засідання; 

судовий розпорядок. 

 

6. Основи сімейного та житлового права України 

6.1. Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання 

Сімейне право — це сукупність правових норм, які регулюють сімейні відносини. 

Тобто сімейне право регулює особисті немайнові та майнові відносини, які виникають між 

подружжям, іншими членами сім'ї, тощо.  

Предмет сімейного права складають особисті немайнові та майнові відносини, які 

випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в 

сім’ю для виховання та з інших підстав, які не заборонені законом і таких, що не суперечать 

моральним засадам суспільства і базуються на рівності та майновій самостійності їх 

учасників. 

Сімейне право регулює: 

- порядок і умови вступу до шлюбу і його припинення; 

- особисті і майнові відносини, що виникають в сім'ї між подружжям, між батьками і дітьми,  

між іншими членами сім'ї; 

- відносини, що виникають у зв'язку з усиновленням, опікою і піклуванням, усиновленням  

дітей; 

- порядок реєстрації актів цивільного стану. 

Принципами сімейного права є: 

1) одношлюбність (моногамія); громадянин може полягати одночасно тільки в одному 

шлюбі; 

2) свобода і добровільність при вступі до шлюбу (ст. 51 Конституції ); 

3) свобода розірвання шлюбу, проте під контролем держави; 

4) повна рівність жінки і чоловіка в особистих і майнових правах (ст. ст. 21, 24, 51  

Конституції); 

5) моральна і матеріальна підтримка членів сім'ї (п.2 ст. 51 Конституції);  

 

6.2. Сім’я та шлюб за сімейним законодавством  

Життя кожної людини починається в сім'ї. Право на створення сім'ї — одне з 

основних прав, закріплених у міжнародних пактах про права людини та Конституції 

України. 

Сімейне право є самостійною галуззю права, яка відрізняється від інших галузей 

права (деякі юристи вважають, що сімейне право є складовою частиною цивільного права). 

Об'єктом сімейного права, як і цивільного права, є майнові і особисті немайнові 

відносини. Проте ці відносини у зв'язку з своїми особливостями відрізняються від майнових 

і особистих відносин, урегульованих цивільним правом. Ці особливості полягають в 

наступному: 

1) шлюбно-сімейні відносини виникають із спорідненості, шлюбу, усиновлення (тоді 

як цивільні правовідносини виникають, як правило, з договорів); 
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2) основу сімейних правовідносин складають особисті немайнові відносини, а 

майнові відносини є похідними від особистих відносин і витікають з них (в цивільному ж 

праві головне місце займають майнові відносини); 

3) сімейні права і обов'язки є строго особистими, вони невідчужувані, їх не можна  

передавати іншим особам (а в цивільному праві майже всі майнові права легко 

передаються); 

4) сімейно-шлюбні відносини у багатьох випадках регулюються нормами моралі, а 

не тільки правовими нормами. 

Сімейне право, як галузь права, є сукупністю правових норм, які регулюють особисті  

немайнові і пов′язані з ними майнові відносини людей, які виникають на основі шлюбу і 

сім'ї. 

Джерела сімейного права: 

І Конституція України (ст.21,24,51,52) 

ІІ Сімейний кодекс. 

ІІІ Закони України 

ІV Підзаконні нормативно-правові акти. 

Відповідно до Конституції сім'я знаходиться під захистом держави, материнство  

охороняється і заохочується державою. 

Шлюб - це добровільний союз чоловіка і жінки з метою створення сім'ї. Закон 

розглядає союз подружжя як довічний, не припускаючи укладання шлюбу на певний строк. 

Враховуючи важливе значення реєстрації шлюбу, чинне законодавство велику увагу 

приділяє порядку його укладання (оформлення). 

Укладання і реєстрація шлюбу відбуваються в органах реєстрації актів цивільного 

стану (РАЦС). 

Державою признається тільки такий шлюб. Релігійний обряд шлюбу, як і інші 

релігійні обряди, не має правового значення і є особистою справою громадян. 

  

6.3. Умови і порядок укладання та розірвання шлюбу. Шлюбний контракт 

Реєстрація шлюбу встановлюється з метою охорони особистих і майнових прав 

подружжя і дітей. В той же час цього вимагають державні і суспільні інтереси. Особи, які 

вступають у шлюб, повинні бути взаємно обізнані про стан здоров'я один одного. 

Умовою укладання шлюбу є відсутність в осіб, які його укладають, душевної 

квороби, недоумства, внаслідок чого хтось із них був визнаний судом недієздатним. Якщо 

передбачені законом порядок чи умови укладання шлюбу порушено (наприклад, шлюб 

зареєстрований з особою, яка перебувала в іншому шлюбі), а також якщо чоловік та жінка 

уклали шлюб без наміру створити сім'ю (так званий фіктивний шлюб), шлюб за заявою 

одного з подружжя, чи прокурора, чи особи, чиї права порушено, визнається недійсним у 

судовому порядку. Закон визначає порядок реєстрації шлюбу: шлюб реєструється після 

спливу 1-го місяця від дня подання особами заяви про його реєстрацію. Особи, які подали 

заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються зарученими. Однак заручини не створюють 

обов'язку вступу до шлюбу. 

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, якщо є безпосередня загроза 

для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви. 

Реєстрація шлюбу відбувається у призначені день і час. Присутність нареченого й 

нареченої є обов'язковою. Вони підписують акт запису реєстрації шлюбу у книзі актів 

цивільного стану.  

Відповідна позначка робиться у паспортах чоловіка та жінки. Після цього подружжю 

видають свідоцтво про реєстрацію шлюбу. 
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Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без реєстрації шлюбу не є підставою 

дня виникнення у них прав і обов'язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу є їх особистою 

справою й також не приводить до виникнення у жінки та чоловіка прав і обов'язків 

подружжя. 

Умовами для вступу у шлюб є  

- взаємна згода осіб, які вступають, і  

- досягнення ними шлюбного віку.  

Шлюбний вік в Україні встановлений з 18 років для чоловіків і з 17 років для жінок. 

У виняткових випадках суди можуть знижувати шлюбний вік ( з 14 р.) 

Укладення шлюбу не допускається:  

- між особами, з яких хоча б один перебуває в іншому шлюбі; 

- між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії;  

- між повнорідними і неповнорідними братами і сестрами;  

- між двоюрідними братом і сестрою, рідними тіткою, дядьком і племінником, 

племінницею; 

- між усиновителями і усиновленими; 

- між особами, з яких хоча б одне визнане судом недієздатним унаслідок душевної 

хвороби або недоумства. 

Порушення вказаних умов, а також у разі реєстрації шлюбу без наміру створити 

сім'ю (фіктивний шлюб) шлюб в судовому порядку може бути визнаний недійсним. 

Особи, які укладають або перебувають у шлюбі, мають право за власним бажанням 

укласти угоду про вирішення питань життя сім'ї (шлюбний контракт), в якому 

передбачаються майнові права і обов'язки подружжя. Шлюбний контракт укладається між 

особами, які укладають шлюб або перебувають у ньому набуває чинності з моменту його 

реєстрації. За бажанням сторін шлюбний контракт може укладатися у присутності свідків.  

Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати положення кого-небудь з подружжя в  

порівнянні із законодавством України. 

У шлюбному контракті передбачаються: 

1. Майнові права і обов'язки подружжя, зокрема: 

- питання, пов'язані з правом власності на рухоме або нерухоме майно (як придбане 

до шлюбу, так і під час шлюбу), на майно, одержане в подарунок або успадковуване одним 

з подружжя (при цьому питання загальної сумісної і роздільної власності подружжя в 

шлюбному контракті можуть розв'язуватися інакше, ніж це передбачено в законодавстві); 

- питання, пов'язані із змістом подружжя; 

- в шлюбному контракті можуть розв'язуватися питання про порядок погашення 

боргів за рахунок сумісного або роздільного майна; 

- інші питання. 

2. Можуть також передбачатися немайнові, моральні або особисті зобов'язання.  

Шлюбний контракт реєструється за місцем мешкання однієї із сторін або за місцем 

реєстрації шлюбу. Для його встановлена обов'язкова нотаріальна форма. 

У разі зниження шлюбного віку відповідно до чинного законодавства укладення 

шлюбного контракту неповнолітніми проводиться з відома батьків або інших законних 

представників. 

Шлюбний контракт може включати положення про зміну його умов. Такі зміни 

можуть бути внесені за угодою сторін протягом існування шлюбу. 

Шлюбний контракт признається судом недійсним у випадках: 

1) недотримання умов порядку його укладення; 
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2) у разі погіршення положення кого-небудь з подружжя в порівнянні із 

законодавством України. 

Кожна сторона в шлюбному контракті має право на судовий захист у разі 

недотримання іншою стороною умов шлюбного контракту. При розірванні шлюбу або 

визнанні його недійсним майнові суперечки, суперечки про дітей і інші дозволяються судом 

на підставі чинного законодавства з урахуванням умов шлюбного контракту. 

Законодавство передбачає такі випадки припинення шлюбу: 

1) унаслідок смерті або оголошення в судовому порядку померлим одного з 

подружжя; 

2) унаслідок розірвання шлюбу шляхом розлучення за заявою одного з подружжя 

або їх обох, при цьому чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про 

розірвання браку під час вагітності дружини і протягом одного року після народження 

дитини. 

Шлюб розривається: 

1) в органах реєстрації актів цивільного стану: 

- при взаємній згоді подружжя на розірвання шлюбу, якщо у них немає неповнолітніх дітей 

і немає суперечки про майно і аліменти; 

- з особами, визнаними в судовому порядку безвісно відсутніми 

- з особами, визнаними в судовому порядку недієздатними унаслідок душевної хвороби або  

недоумства (за відсутності суперечки про дітей, про майно або про стягнення аліментів); 

- з осудженими за здійснення злочину до позбавлення волі на термін не менше 3 років (за  

відсутності суперечки про дітей, про майно або про стягнення аліментів). 

2) в судовому порядку - у всій решті випадків. При розгляді справи про розірвання 

шлюбу суд повинен встановити дійсні мотиви розлучення, з'ясувати фактичні 

взаємостосунки подружжя і зобов'язаний вжити заходів до їх примирення. Шлюб 

розривається, якщо судом буде встановлено, що подальше сумісне життя подружжя і 

збереження сім'ї стали неможливими. 

Особа, що змінила своє прізвище при вступі до шлюбу, має право при розірванні 

шлюбу зберегти за собою це прізвище або ж перейти на дошлюбне прізвище. 

Шлюб вважається припиненим з моменту реєстрації розлучення в органах рагсу.  

Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, а також шлюбу 

іноземців між собою в Україні здійснюється за законом України. 

Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем, здійснене за межами 

України за законом відповідної держави, є чинним в Україні. 

 

6.4. Особисті та майнові права та обов'язки подружжя 

Права і обов'язки подружжя підрозділяються на особисті і майнові. 

Особисті права і обов'язки подружжя. 

При укладенні шлюбу подружжя за власним бажанням обираює прізвище одного з 

подружжя як їх загальне прізвище, або кожний з подружжя зберігає своє дошлюбне 

прізвище, або може приєднати до свого прізвища прізвище іншого.  

Кожний з подружжя користується в сім'ї рівними правами і має рівні обов'язки. 

Питання виховання дітей і інші питання життя сім'ї розв'язуються подружжям  

спільно. Кожний з подружжя вільний у виборі занять, професії і місця проживання. 

Майнові права і обов'язки подружжя пов'язані з питаннями власності (яка може бути  

роздільною і сумісною) і обов'язками. Подружжя може укладати між собою всі дозволені 

законом майнові угоди. 
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Майно, що належало кожному з подружжя до вступу у шлюб, а також одержане їм 

під час шлюбу в подарунок або в порядку спадкоємства, є роздільною власністю подружжя, 

тобто власністю кожного з них. Роздільним майном кожного з подружжя є також речі 

індивідуального користування (взуття, одяг і ін.), навіть якщо вони були придбані під час 

шлюбу за рахунок загальних засобів подружжя (за винятком цінностей і предметів 

розкоші).  

Кожний з подружжя самостійно володіє, користується і розпоряджається роздільним 

майном, що належить йому. 

Якщо майно, що було власністю одного з подружжя, під час шлюбу істотно 

збільшилося в своїй цінності унаслідок трудових або грошових витрат іншого з подружжя 

або їх обох, воно може бути визнано судом загальною сумісною власністю подружжя. 

Майно, нажите подружжям під час шлюбу, є їх загальною сумісною власністю. 

Кожний з подружжя має рівні права володіння, користування і розпорядження цим майном. 

Подружжя користується рівними правами на майно і в тому випадку, якщо один з них був 

зайнятий веденням домашнього господарства, доглядом за дітьми, або з інших поважних 

причин не мав самостійного заробітку. 

Майном, нажитим під час шлюбу, подружжя розпоряджається із загальної згоди. 

При здійсненні операцій одним з подружжя вважається, що він діє з відома іншого з 

подружжя. Для здійснення операцій по відчуженню спільного і роздільного майна 

подружжя, що вимагає обов'язкового нотаріального посвідчення, згода іншого з подружжя 

повинна бути висловлена у письмовій формі. 

Речі професійних занять кожного з подружжя (музичні інструменти, лікарське 

устаткування і ін.), придбані під час шлюбу, є загальною сумісною власністю подружжя.         

Проте у разі розділу загального сумісного майна суд може присудити ці речі тому з 

подружжя, в користуванні якого вони знаходилися; при цьому на нього покладається 

обов'язок компенсувати іншому чоловіку його частину грошима. 

У разі розділу майна, що є загальною сумісною власністю подружжя, їх частки 

признаються рівними. В окремих випадках суд може відступити від початку рівності часток 

подружжя, враховуючи інтереси неповнолітніх дітей або заслуговуючі увагу інтереси 

одного з подружжя.  

Майно, нажите кожним з подружжя під час їх роздільного мешкання при 

фактичному припиненні шлюбу, суд може визнати за власність кожного з них. 

Розділ майна подружжя може бути проведений як під час перебування в шлюбі, так 

і після його розірвання. Для вимоги про розділ майна, що є загальною сумісною власністю 

розведеного подружжя, встановлюється трирічний термін позовної давності. 

Законодавство покладає на подружжя взаємні обов'язки. 

Подружжя зобов'язане матеріально підтримувати один одного. У разі відмови в такій  

підтримці потребуючий в матеріальній допомозі непрацездатна особа має право по суду 

одержувати утримання (аліменти) від іншої особи, якщо остання може його надати. Таке 

право має також дружина в період вагітності і протягом трьох років після народження 

дитини (у разі, коли дружина знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, - на весь час 

знаходження в такій відпустці, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного 

віку). Це право зберігається і після розірвання шлюбу. 

Один з розведеного подружжя, який потребуює матеріальної допомоги, має на неї 

право і в тих випадках, якщо він став непрацездатним протягом одного року після 

розірвання шлюбу.  

Розмір аліментів, що стягаються на користь одного з подружжя, визначається судом 

в пайовому відношенні до заробітку (доходу) з урахуванням матеріального і сімейного 
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становища обох сторін, а також можливості отримання утримання від дітей. У разі зміни 

матеріального або сімейного становища одного з них кожний з подружжя має право 

звернутися до суду з позовом про зміну розміру аліментів. 

Суд може звільнити одного з подружжя від обов'язку утримання іншого, що є 

непрацездатним і потребуючим матеріальної допомоги, або обмежити цей обов'язок 

терміном у випадках: 

- нетривалого перебування подружжя в шлюбних відносинах; 

- негідної поведінки в шлюбних відносинах тої особи, яка потребує матеріальної допомоги; 

- коли непрацездатність того з подружжя, який потребує матеріальної допомоги, з'явилася  

результатом зловживання спиртними напоями, наркотичними речовинами або здійснення  

ним злочини. 

Право особи на утримання припиняється у разі відновлення його працездатності або 

коли він перестав потребувати матеріальної допомоги, а також у разі вступу його до нового 

шлюбу. 

 

6.5. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей 

Батьки і діти зобов'язані надавати взаємну моральну підтримку і матеріальну 

допомогу один одному. Батько і мати мають рівні права і обов'язки відносно своїх дітей (у 

тому числі і в тих випадках, коли шлюб між ними розірваний). 

Захист прав і інтересів неповнолітніх дітей лежить на їх батьках, які діють без 

особливих на те повноважень. У разі вступу до шлюбу неповнолітніх вони отримують 

дієздатність в повному об'ємі з моменту вступу до шлюбу і здійснюють захист своїх прав 

самостійно. 

Батьківські права не можуть здійснюватися в суперечності з інтересами дітей. При 

неналежному виконанні батьками (або одним з них) обов'язків по вихованню або при 

зловживанні батьківськими правами діти мають право звернутися за захистом своїх прав і 

інтересів до органів опіки і опікування. 

Права і обов'язки батьків і дітей підрозділяються на особисті, майнові і аліментні.  

Особисті права і обов'язки. Прізвище дитини (якщо батьки мають різні прізвища) і 

ім'я дитини визначаються за угодою батьків, а за відсутності угоди - за рішенням органів 

опіки і опікування. 

Батьки мають право і зобов'язані виховувати своїх дітей, піклуватися про їх здоров'я,  

фізичному, духовному і етичному розвитку, навчанню, готувати їх до праці. Навчання дітей 

у навчально-виховних закладах не звільняє батьків від виконання обов'язків по вихованню 

дітей.  

Питання виховання дітей розв'язуються батьками спільно. Той з батьків, який 

проживає окремо від дітей, зобов'язаний брати участь в їх вихованні і має право 

спілкуватися з ними. Той з батьків, при якому проживають діти, не має права перешкоджати 

іншому з батьків спілкуватися з дітьми і брати участь в їх вихованні. 

Якщо батьки, що проживають роздільно, не можуть прийти до згоди про участь у 

вихованні дітей, то це визначається органами опіки і опікування з участю батьків, виходячи 

з інтересів дитини. В тих випадках, коли батьки не підкоряються рішенню органу опіки і 

піклування, останній, а також кожний з батьків має право звернутися за дозволом суперечки 

в суд. При злісному невиконанні рішення суду той з батьків, який проживає окремо, має 

право звернутися з позовом до суду про передачу йому дитини. 

Якщо батьки не живуть разом, то від їх згоди залежить, при кому повинні проживати  

неповнолітні діти. За відсутності згоди між батьками спір вирішується судом виходячи з 

інтересів дітей і з урахуванням їх бажання. Якщо дитина досягла 10 років, суд повинен 
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з'ясувати у неї, при кому з батьків вона бажає залишитися. Проте висловлене дитиною 

бажання не обов'язкове для суду, якщо суд визнає, що залишення дитини при вказаному 

батькові не відповідає його інтересам. 

Батьки (або один з них) можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде 

встановлено, що вони:  

- ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дітей, у тому числі при відмові 

без поважних причин узяти дитину з пологового будинку і інших дитячих лікувально-

профілактичних і учбово-виховних установ; 

- зловживають своїми батьківськими правами;  

- жорстоко поводяться з дітьми, роблять шкідливий вплив на своїх дітей своєю аморальною,  

антигромадською поведінкою; 

- є хронічними алкоголіками або наркоманами. 

Позбавлення батьківських прав проводиться тільки в судовому порядку. 

Батьки, позбавлені батьківських прав, втрачають всі права, засновані на факті 

спорідненості з дитиною, у тому числі право вимагати від нього в майбутньому утримання. 

В той же час позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку за утриманням 

дітей (у тому числі від сплати аліментів). 

Законодавство передбачає можливість відновлення в батьківських правах, якщо діти 

не усиновлені. Це проводиться тільки в судовому порядку за заявою особи, позбавленої 

батьківських прав. 

Окрім позбавлення батьківських прав законодавство передбачає можливість 

відбирання дітей без позбавлення батьківських прав, якщо залишення їх у осіб, у яких вони 

знаходяться, небезпечне для них. Відбирання дітей проводиться за рішенням суду. Такі діти 

передаються на піклування органів опіки і опікування. 

У виняткових випадках, при безпосередній загрозі життя або здоров'ю дитини, орган 

опіки і опікування має право ухвалити рішення про негайне відбирання дитини у батьків.  

Про це повинно бути негайно повідомлено прокурора і в 7-денний термін орган 

опіки і опікування повинен звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків 

батьківських прав або про відбирання дитини. 

 

6.6. Опіка і піклування 

Нерідко неповнолітні діти з різних причин залишаються без опіки батьків. Є і інші 

категорії громадян, які потребують сторонньої допомоги. У зв'язку з цим законодавство 

передбачає встановлення відносно таких осіб опіки і піклування. 

Опіка і піклування встановлюється для виховання неповнолітніх дітей, які в 

результаті смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків або з 

інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і 

майнових прав і інтересів цих дітей.  

Опіка і піклування встановлюється також для захисту особистих і майнових прав і 

інтересів деяких категорій повнолітніх осіб.  

Опіка встановлюється:  

- над неповнолітніми, які не досягли чотирнадцяти років; 

- над громадянами, визнаними судом недієздатними унаслідок душевної хвороби або  

недоумства.  

Піклування встановлюється:  

- над неповнолітніми у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років;  

- над громадянами, визнаними судом обмежено дієздатними унаслідок зловживання  

спиртними напоями або наркотичними засобами;  
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- над особами, які за станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права. 

Для того, щоб вказані категорії осіб не залишалися без опіки і піклування, на 

установи і осіб, яким стане відомо про вказані категорії громадян, законодавство України 

покладає обов'язок негайно повідомити про це органи опіки і піклування. 

При отриманні відомостей про неповнолітніх, які залишилися без опіки батьків, 

вказані органи зобов'язані негайно провести обстеження, і при встановленні факту 

відсутності опіки батьків вони зобов'язані забезпечити тимчасове влаштування 

неповнолітніх до вирішення питання про призначення опікуна або піклувальника.  

Рішення про встановлення опіки і піклування повинне бути винесено не пізніше за 

місячний термін з моменту, коли відповідний орган опіки і піклування дізнався про 

необхідність встановити опіку або піклування.  

Опіка і піклування встановлюється органами державної адміністрації районів, 

виконавчими комітетами міських, сільських і селищних порад. Безпосереднє ведення справ 

по опіці і опікуванню покладається на відповідні відділи і управління вказаних органів. 

Для безпосереднього здійснення опіки і піклування призначається опікун або 

піклувальник, переважно з осіб, близьких підопічному, або з числа осіб, виділених 

державою або з числа інших осіб. 

Не можуть бути опікунами і піклувальниками особи, які не досягли 18 років, визнані 

в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними, позбавлені 

батьківських прав, а також особи, інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають 

опіці і піклуванню. 

Опікуни і піклувальники зобов'язані піклуватися про осіб, які знаходяться у них під 

опікою і піклуванням, про створення їм необхідних побутових умов і т.п. Опікуни і 

піклувальники над неповнолітніми мають право і зобов'язані виховувати підопічних, 

піклуватися про їх здоров'я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, готувати 

їх до праці, захищати їх права і інтереси. 

Обов'язки по опіці і піклуванню виконуються безкоштовно. 

Дії опікунів і піклувальників можуть бути оскаржені кожною особою, у тому числі і  

підопічним, до органів опіки і піклування. Опікуни і піклувальники можуть бути звільнені 

від виконання покладених на них обов'язків, якщо буде встановлено, що вони не 

відповідають своєму призначенню або неналежним чином виконують свої обов'язки. 

Опіка припиняється: 

- після досягнення неповнолітнім 14 років; 

- у разі повернення неповнолітніх у віці до 14 років на виховання батькам; 

- у разі одужання або значного поліпшення здоров'я особи, яка була визнана 

недієздатною, і відновлення судом його дієздатності. 

В двох останніх випадках опіка припиняється за рішенням органів опіки і 

опікування. 

Піклування припиняється: 

- після досягнення підопічним 18 років; 

- при вступі до шлюбу неповнолітнього; 

- при відміні судом обмеження в дієздатності осіб, які зловживали спиртними 

напоями або наркотичними засобами; 

- якщо відпала причина, що призвела встановлення піклування над особами, які за 

станом здоров'я не могли самостійно захищати свої права. 

В двох останніх випадках опікування припиняється за рішенням органів опіки і 

піклування. Опіка і піклування припиняються також в результаті смерті підопічної особи. 
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6.7. Житлове право України: поняття і предмет правового регулювання 

Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин 

матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду...( Стаття 47 

Конституції України) 

Конституція України проголошує право на житло як гарантовану можливість 

громадянина задовольнити потребу в житлі одним із шляхів, визначених законом, — 

побудувати, придбати у власність або взяти в оренду. Для забезпечення цього права 

держава має створити відповідні умови — стимулювати будівництво, реконструювати 

будинки, запроваджувати програми кредитування будівництва житла тощо. Громадянам, 

які потребують соціального захисту (ветерани війни і праці, учасники воєнних дій, інваліди, 

сироти, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), житло надається 

державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них 

плату. 

Житлові будинки чи квартири можуть бути побудовані громадянами України 

шляхом індивідуального будівництва або інвестування у будівництво власних коштів. 

Житло можна придбати на біржових торгах чи на підставі договорів купівлі-продажу, 

дарування, успадкувати.  

Громадяни можуть також купити квартиру, збудовану на кошти будівельних 

організацій, вступити до житлово-будівельних кооперативів, члени яких після сплати 

пайових внесків стають власниками житлових приміщень. Тепер громадянам, особливо 

молодим сім'ям, держава надає пільгові кредити для придбання житла. 

Житлове право України — це сукупність правових норм, що регулюють житлові 

правовідносини між громадянами та громадян з державними і громадськими організаціями 

у процесі реалізації конституційного права людини і громадянина на житло. 

Правове регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі вирішення 

житлових питань, забезпечується комплексною галуззю права, котра охоплює норми 

цивільного, адміністративного, земельного, господарського, сімейного та інших 

спеціальних галузей права, об′єднання і кодифікація яких утворили нову галузь — житлове 

право. 

Предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, що  

виникають у процесі реалізації права на житло, надання людині й громадянину жилих 

приміщень у користування, користування людиною жилим приміщенням, управління 

житловим фондом, експлуатації та охорони житлового фонду, капітального та поточного 

будівництва житла, виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень, що не 

придатні для проживання, розглядужитлових спорів та ін. 

Житлові правовідносини виникають, змінюються і припиняються відносно вже 

готового жилого будинку чи іншого приміщення, придатного для проживання людини. 

Вони неоднорідні, більшість із них мають майновий характер, складаються у сфері 

розподілу й користування житлом.  

Усі вищеназвані житлові правовідносини регулюються системою норм житлових  

нормативно-правових актів, що складають житлове законодавство України. 

Систему нормативно-правових актів, що регулюють житлові відносини в Україні, 

складають Конституція України, Житловий кодекс України, Закон України «Про 

приватизацію державного житлового фонду» та інші закони, укази Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти. 

Основними завданнями житлового законодавства є регулювання житлових відносин 

з метою: 

- забезпечення конституційного права громадянина України на житло, 
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- належного використання і збереження всіх видів житлового фонду, 

- зміцнення законності в сфері житлових відносин в умовах ринкової економіки. 

Житловий кодекс України прийнято 30 червня 1983 р. введено в дію з 1 січня 1984 

р. Він складається з семи розділів (193 статей): 

Розділ І. Загальні положення. 

Розділ II. Управління житловим фондом. 

Розділ III. Забезпечення громадян житловими приміщеннями. Користування житловими  

приміщеннями. 

Розділ IV. Забезпечення збереження житлового фонду його експлуатації та ремонту. 

Розділ V. Відповідальність за порушення житлового законодавства. 

Розділ VI. Вирішення житлових спорів. 

Розділ VII. Заключні положення. 

 

6.8. Право громадян на житло і форми його реалізації 

Право громадян України на житло закріплено ст. 47 Конституції України. Воно 

забезпечується розвитком і охороною всіх видів державного житлового фонду, утворенням 

ринкової системи житлового забезпечення громадян через приватизацію житла, 

справедливим розподілом жилої площі під контролем громадськості. 

Конституційне право на житло вважається забезпеченим лише тоді, коли 

громадянин України має житло, що відповідає установленим нормам і придатне для 

проживання. За відсутності такої жилої площі та потреби в соціальному захисті громадянин 

визнається таким, що потребує покращення житлових умов і згідно з чинним 

законодавством може претендувати на одержання відповідного житла, яке надається за 

правом найму державою чи органами місцевого самоврядування безоплатно, або на 

забезпечення себе і своєї сім'ї житлом за власний кошт, але за доступну плату.  

У розділі III (Забезпечення громадян житловими приміщеннями. Користування 

житловими приміщеннями) Житлового кодексу України викладено правові норми, що 

закріплюють і регулюють порядок надання житла в будинках державного і громадського 

житлового фонду, забезпечення громадян жилими приміщеннями в будинках житлово-

будівельних кооперативів і користування різними видами жилих приміщень. 

Порядок надання житла громадянам України в користування з державного та 

громадського житлових фондів передбачений у гл. 1 ЖК України. У ній закріплено право 

громадян на житло і на його одержання; вказано вік, з якого особа має суб'єктивне право; 

порядок визнання осіб такими, що потребують соціального захисту в питаннях 

забезпечення житлом. 

"Згідно зі ст. 31 ЖК України, кожен громадянин України, який потребує поліпшення  

житлових умов, має право одержати в користування жиле приміщення в будинках 

житлового фонду (державного і громадського) в порядку, передбаченому законодавчими 

актами України.  

Жилі приміщення таким громадянам надаються переважно у вигляді окремої 

квартири на сім'ю. 

Законом установлюється вік, з якого громадянин України може здійснювати своє 

право на одержання житла. Дієздатність щодо реалізації такого права настає в особи з 

виповненням їй 18 років, а якщо особа зареєструвала шлюб чи стала до роботи в 

передбачених законом випадках, то й раніше.  

Стаття 34 ЖК України до осіб, які потребують поліпшеная житлових умов, відносить 

осіб, які: 

1) забезпечені житлом нижче від установленого в даній місцевості рівня; 
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2) проживають у приміщеннях, які не відповідають установленим санітарним і 

технічним нормам; 

3) хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, через що не можуть 

проживати в комунальних квартирах чи в одній кімнаті з членами своєї сім'ї; 

4) проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного 

чи громадського житлового фонду або за договором найму в жилих приміщеннях житлово-

будівельних кооперативів; 

5) упродовж довгого часу проживають за договором найму (оренди) в будинках 

(квартирах), що належать громадянам за правом приватної власності; 

6) проживають в гуртожитках. 

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, беруться на облік для 

одержання житла в будинках державного і громадського житлового фонду. 

Житлом забезпечуються згідно із загальною чергою, позачергово й першочергово. 

Право на заселення квартири дає тільки ордер. 

Ордер на жиле приміщення — це письмове розпорядження на його заселення, що 

видається на підставі рішення виконавчого комітету органу місцевого самоврядування чи 

місцевої державної адміністрації. Він є єдиною підставою для заселення в надане жиле 

приміщення, видається лише на вільне жиле приміщення, має чітко встановлену форму.  

Ордер здається в житлово-експлуатаційну організацію і є підставою не тільки для 

заселення в житло, а й для укладення з відповідальним квартиронаймачем договору 

житлового найму. 

 

7. Основи інтелектуальної власності 

7.1. Поняття права інтелектуальної власності 

Визначення права інтелектуальної власності наведено у статті 418 Цивільного 

кодексу України, відповідно до якої право інтелектуальної власності - це право особи на 

результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної 

власності, визначений Цивільним кодексом України та іншими законами. Поняття права 

інтелектуальної власності об'єднує наступні дві групи прав. 

 

 

Особисті немайнові права інтелектуальної 

власності 

Майнові права інтелектуальної власності 

1) право на визнання людини творцем 

(автором, виконавцем, винахідником тощо) 

об'єкта права інтелектуальної власності 

1) право на використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

2) право перешкоджати будь-якому 

посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи 

репутації творця об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

2) виключне право дозволяти 

використання об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

3) інші особисті немайнові права 

інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 

3) виключне право перешкоджати 

неправомірному використанню об'єкта 

права інтелектуальної власності, в тому 

числі забороняти таке використання; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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 4) інші майнові права інтелектуальної 

власності, встановлені законом. 

 

7.2. Підстави виникнення права інтелектуальної власності 

Відповідно до ст. 422 Цивільного Кодексу України, підстави виникнення (набуття) 

права інтелектуальної власності можуть передбачатися Цивільним кодексом України, 

договором або іншим законом. 

Право інтелектуальної власності на результат творчої діяльності виникає внаслідок 

його створення, якщо такий об'єкт відповідає вимогам закону щодо обєкту права 

інтелектуальної власності (новизна, втілення в матеріальний об'єкт, придатність для 

використання та відповідати іншим вимогам встановленим законодавством). 

Законодавством можуть бути передбачені й інші підстави виникнення права 

інтелектуальної власності. В залежності від об'єкту права інтелектуальної власності можно 

виділити момент виникнення права інтелектуальної власності: 

 

Обєкти права інтелектуальної 

власності 

Момент виникнення прав інтелектуальної 

власності 

Майнові та немайнові права на 

об'єкти авторського права і суміжних 

прав 

Право інтелектуальної власності на об'єкти 

авторського права і суміжних прав виникає з 

моменту створення твору, тобто надання творам 

науки, літератури, мистецтва об'єктивної форми 

Майнові та немайнові права на 

об'єкти суміжних прав з авторським 

правом 

Право інтелектуальної власності на виконання 

виникає з моменту його першого здійснення; 

право інтелектуальної власності на фонограми і 

відеограми виникає з моменту їх вироблення; 

раво інтелектуальної власності на передачу 

(програму) виникає з моменту її першого 

здійснення. 

Майнові права інтелектуально 

власності на винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, на 

компонування інтегральних 

мікросхем, сорти рослин і породи 

тварин, географічні зазначення 

Право інтелектуальної власності виникає від 

дати, наступної за датою їх державної реєстрації, 

за умови підтримання чинності цих прав 

відповідно до закону 

Виключні майнові права 

інтелектуальної власності на 

винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, компонування 

інтегральних мікросхем 

Право інтелектуальної власності виникає від дати 

подання заявки на зазначені об'єкти до 

відповідного державного органу 

Майнові права інтелектуальної 

власності на сорти рослин і породи 

тварин 

Право інтелектуальної власності виникає від 

дати, наступної за датою їх державної реєстрації 

Виключні майнові права на сорти 

рослин і породи тварин 

Право інтелектуальної власності виникає із 

першого січня року, що настає за роком 

державної реєстрації цих прав. 

Майнові права інтелектуальної 

власності на географічні зазначення 

Право інтелектуальної власності виникає від 

дати, наступної за датою їх державної реєстрації. 
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Право інтелектуальної власності на 

комерційне найменування 

Право інтелектуальної власності виникає з 

моменту першого його використання та 

охороняється без обов'язкового подання заявки на 

останнє чи його реєстрації і незалежно від того, 

чи є комерційне найменування частиною 

торговельної марки 

Майнові права на торговельну марку 

Право інтелектуальної власності виникає від 

дати, наступної за датою подання заявки на 

торговельну марку в установленому законом 

порядку 

Виключні майнові права 

інтелектуальної власності на 

вказануторгівельну марку 

Право інтелектуальної власності виникає від дати 

подання заявки на торговельну марку в 

установленому законом порядку 

Право інтелектуальної власності на 

раціоналізаторську пропозицію 

Право інтелектуальної власності виникає від дати 

визнання пропозиції раціоналізаторською і 

початку її використання 

 

7.3. Об'єкти права інтелектуальної власності 

Об’єктом права інтелектуальної власності є результат інтелектуальної творчої 

діяльності. 

Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної 

власності, зокрема, належать: 

 літературні та художні твори; 

 комп'ютерні програми; 

 компіляції даних (бази даних); 

 виконання; 

 фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; 

 наукові відкриття; 

 винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 

 компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 

 раціоналізаторські пропозиції; 

 сорти рослин, породи тварин; 

 комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), 

географічні зазначення; 

 комерційні таємниці. 

  Умовно весь перелік об’єктів права інтелектуальної власності можна поділити на 

чотири групи: 

1) об’єкти авторського права і суміжних прав: літературні та художні твори, 

комп'ютерні програми тощо; 

2) об’єкти промислової власності: винахід, корисна модель, промисловий зразок, 

раціоналізаторська пропозиція тощо; 

3) особливі об’єкти інтелектуальної власності:породи тварин, сорти рослин, наукове 

відкриття тощо; 

4) засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу: знак для товарів 

та послуг, комерційне найменування. 

 

7.4. Суб'єкти права інтелектуальної власності 

Суб’єктами права інтелектуальної власності є творець об’єкта права інтелектуальної 

власності (автор, винахідник тощо), тобто фізична особа, та інші особи, яким належать 
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особисті немайнові та (або) майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності 

відповідно до чинного законодавства або договору.  

Якщо об’єкт права інтелектуальної власності створений у результаті 

інтелектуальної, творчої діяльності кількох фізичних осіб, вони є його співавторами.  

Творець – це особа, результати інтелектуальної, творчої діяльності якої є або можуть 

бути визнані об'єктами права інтелектуальної власності. Творцем може бути будь-яка особа, 

незалежно від віку, стану здоров'я дієздатності та інших ознак. 

До суб'єктів авторського права відносяться: 

автори творів; 

спадкоємці й інші правонаступники; 

організації, що керують майновими правами авторів на колективній основі. 

Авторами визнаються особи, творчою працею яких створений твір. Авторами 

визнаються не тільки творці оригінальних творів, але й творці похідних (залежних) творів, 

таких як: переклади, переробки, копії творів мистецтва тощо. 

Поряд з фізичними особами, власниками авторських прав можуть бути юридичні 

особи, що придбали окремі авторські повноваження за договором з автором чи одержали їх 

за заповітом або в інших випадках. 

Суб'єктами авторського права після смерті автора стають його спадкоємці. 

Спадкування авторських прав здійснюється або за законом, або за заповітом. При 

спадкуванні за законом спадкоємцями можуть стати тільки громадяни, що е законними 

спадкоємцями. При спадкуванні за заповітом авторські права можуть бути передані будь-

якому громадянину. 

Суб'єктами авторського права можуть бути також видавництва, театри, кіностудії та 

інші організації, що займаються використанням творів. 

 

8. Правоохоронна та судова системи України 

8.1. Судова влада та її завдання 

Судо́ва систе́ма (судоу́стрій) України становить сукупність усіх судів держави, 

наділених виключною компетенцією здійснювати правосуддя, заснованих на єдиних 

засадах організації і діяльності. 

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний 

Суд України, який є єдиним органом конституційної юрисдикції. Суди загальної 

юрисдикції можуть бути загальними і спеціалізованими. Створення надзвичайних та 

особливих судів не допускається. Третейські суди не входять до судової системи України. 

Згідно з Законом «Про судоустрій і статус суддів» та Конституцією, судді в Україні 

мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судоустрою чи адміністративної 

посади, яку суддя обіймає в суді. Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є 

незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя не 

зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справ, які перебувають у його провадженні, 

крім випадків, установлених законом. 

Суддя є недоторканним. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути 

затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку 

суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або 

особливо тяжкого злочину. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за 

ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного 

проступку. 

На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 

тридцяти та не старший шістдесяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%B2%C2%BB_(2016)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ять років, є компетентним, 

доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові 

вимоги для призначення на посаду судді. 

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням 

Вищої ради правосуддя. Обов'язковим є конкурсний відбір, крім випадків, визначених 

законом. Суддя обіймає посаду безстроково. 

Підставами для звільнення судді є: 

1. неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я; 

2. порушення суддею вимог щодо несумісності; 

3. вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування 

обов'язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність 

займаній посаді; 

4. подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 

5. незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому 

суддя обіймає посаду; 

6. порушення обов'язку підтвердити законність джерела походження майна. 

Повноваження судді припиняються у разі: 

1. досягнення суддею шістдесяти п'яти років; 

2. припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави; 

3. набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або 

оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним; 

4. його смерті; 

5. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним 

злочину. 

Можна виділити такі завдання напрями здійснення судової влади:  

- охорона прав і законних інтересів громадян,  

- охорона правопорядку від злочинних й інших правопорушень,  

- контроль за тим, щоб діяльність державних органів не виходила за правові межі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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8.2. Структура судової влади. Судоустрій та судочинство

 
 

Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в 

Україні. Конституційний Суд України не входить до системи судів загальної юрисдикції.  

Пріоритетним напрямком діяльності Конституційного Суду є 

здійснення конституційного судочинства в Україні. Втім, це не єдина функція суду, також 

виділяють функції конституційного контролю та офіційного тлумачення законодавства. 

Відповідно до Конституції України та Закону «Про Конституційний Суд України» 

(стаття 7) до повноважень Суду належить: 

1. вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів 

України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 

актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим; 

2. офіційне тлумачення Конституції України; 

3. надання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 

України для надання згоди на їх обов'язковість; 

4. надання висновків про конституційність питань, які пропонуються для винесення на 

всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 

5. надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; 

6. надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до 

Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції; 

7. надання висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим 

Конституції або законів України; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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8. вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України 

нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

9. вирішення питань про відповідність конституційність законів України (їх окремих 

положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в 

остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції 

України. 

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України, який забезпечує 

сталість та єдність судової практики у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. 

Верховний Суд: 

здійснює правосуддя як суд касаційної інстанції, а у випадках, визначених 

процесуальним законом, — як суд першої або апеляційної інстанції, в порядку, 

встановленому процесуальним законом; 

здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, 

судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із 

функціонуванням системи судоустрою; 

надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент 

України, ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної Ради 

України письмове подання про неспроможність виконання Президентом України своїх 

повноважень за станом здоров'я; 

звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших 

правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України; 

забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та 

спосіб, визначені процесуальним законом; 

здійснює інші повноваження, визначені законом. 

У 2016 році були внесені зміни до Конституції і прийнято новий закон про «Судоустрій 

і статус суддів», згідно з якими найвищим судом у системі судоустрою України є 

Верховний Суд (ст. 125 Конституції, ст. 17 Закону). 

Новий Верховний Суд почав діяти 15 грудня 2017 року, у 100-річчя заснування 

Генерального суду УНР. 

До складу Верховного Суду входять судді у кількості не більше двохсот. У складі 

Верховного Суду діють: 

Велика Палата Верховного Суду; 

Касаційний адміністративний суд; 

Касаційний господарський суд; 

Касаційний кримінальний суд; 

Касаційний цивільний суд. 

У Верховному Суді діє Пленум Верховного Суду для вирішення питань, визначених 

Конституцією України та Законом. Пленум є колегіальним органом, до складу якого 

входять усі судді Верховного Суду (ст. 46 Закону). 

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної 

інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, 

справ про адміністративні правопорушення. 

Загальні апеляційні суди 

Апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також справ про 

адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються відповідно до указу 

Президента України в апеляційних округах. 
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До створення апеляційних округів загальних судів, такими округами є місто Київ, 

місто Севастополь, Автономна Республіка Крим, області, а апеляційними судами у 

відповідних апеляційних округах є відповідно Апеляційний суд міста Києва, Апеляційний 

суд міста Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди 

областей. Загальна кількість — 27. 

Частина приміщень деяких загальних апеляційних судів розміщена за межами 

адміністративних центрів. Певна частина Апеляційного суду Автономної Республіки 

Крим розміщена в Феодосії, Апеляційного суду Дніпропетровської області в Кривому Розі, 

а Апеляційного суду Донецької області в Бахмуті та Маріуполі. 

Апеляційні господарські суди 

Апеляційні господарські суди переглядають рішення та ухвали господарських судів 

першої інстанції. Загальна кількість — 8. Юрисдикція апеляційних господарських судів є 

особливою і не збігається з адміністративно-територіальним устроєм. 

12 серпня 2010 р. Президент України підписав Указ № 811/2010 щодо «Питання 

мережі господарських судів України», відповідно до якого були ліквідовані Житомирський, 

Запорізький, Київський міжобласний та Луганський апеляційні господарські суди та був 

утворений Рівненський апеляційний господарський суд. До цього нововведення під 

юрисдикцію Житомирського апеляційного господарського суду підпадала Вінницька, 

Житомирська та Хмельницька область, під юрисдикцію Запорізького апеляційного 

господарського суду підпадала Запорізька та Херсонська область, під юрисдикцію 

Київського міжобласного суду підпадала Київська (без м. Києва), Полтавська та Черкаська 

область, а під юрисдикцію Луганського апеляційного господарського суду підпадала лише 

Луганська область. Під юрисдикцію новоствореного Рівненського апеляційного 

господарського суду підпадає Вінницька, Волинська, Житомирська, Рівненська та 

Хмельницька область. 

Апеляційні адміністративні суди 

В Україні існує 9 апеляційних адміністративних судів. 

Місцеві суди 

Загальні місцеві суди 

Місцевими загальними судами є районні, міжрайонні, районні у містах, міські та 

міськрайонні суди. Це суди першої інстанції. Загальна їх кількість — 663. 

Господарські місцеві суди  

Господарські місцеві суди розташовані у всіх обласних центрах областей, у 

столиці АР Крим та містах Києві та Севастополі. Юрисдикція поширюється у межах свого 

регіону. Загальна кількість — 27. 

Адміністративні місцеві суди 

Окружні адміністративні суди (місцеві) розташовані у всіх обласних центрах 

областей, у столиці АР Крим та містах Києві та Севастополі. Юрисдикція поширюється у 

межах свого регіону. Загальна кількість — 27. 

 

8.3. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи 

Правоохоронна функція держави полягає у забезпеченні конституційного порядку, 

національної безпеки, правового порядку; вона спрямована на охорону конституційних 

прав і свобод людини і громадянина, а також на відновлення порушених прав. 

Правоохоронна діяльність – державна правомірна діяльність, що полягає у впливі на  

поведінку людини або групи людей з боку уповноваженого державою органу (їх посадових 

осіб) шляхом охорони правопорядку, виявлення або розслідування порушення права, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
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відновлення права з обов'язковим дотриманням встановлених у законі процедур цієї 

діяльності. Така діяльність має специфічні ознаки. 

Головна ознака правоохоронної діяльності полягає у здатності компетентних органів  

держави охороняти права фізичних або юридичних осіб певними юридичними 

процедурами. При цьому до правопорушників може застосовуватися правомірний примус. 

Протидія правоохоронній діяльності є небажаною, а в певних випадках, передбачених 

законом, особи, які перешкоджають правоохоронній діяльності, можуть бути притягнуті до 

відповідальності. 

У процесі правоохоронної діяльності можуть бути використані тільки офіційні 

(офіційна інформація) і правомірні (правомірним шляхом встановлені факти тощо) засоби 

впливу.  

Неофіційна інформація може бути використана тільки в інтересах держави, а не 

органу, який її використовує. Проте використати такі дані для погіршення захисту прав і 

свобод людини правоохоронний орган не має права, оскільки конституційні права і свободи 

людини, громадянинане можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією 

(Конституція ст. 64). 

Правоохоронні органи зобов'язані виконувати дії, що мають упорядкувальне, 

контрольне та охоронне призначення. Так, на органи податкової служби, які виконують 

певні правоохоронні дії (виявлення та розслідування злочинів у сфері оподаткування, 

контроль за правильністю сплати податків), покладено завдання формувати та вести 

Державний реєстр фізичних осіб (платників податків та інших обов'язкових платежів) і 

Єдиний банк даних про платників податків (юридичних осіб), а також роз'яснювати 

законодавство з питань оподаткування серед платників податків. 

Іншою ознакою правоохоронної діяльності є процедурна (процесуальна) ознака. 

Вона вказує на те, що способи здійснення правоохоронної діяльності складаються із 

спеціально встановлених юридичних процедур. Порушення посадовими особами 

правоохоронних органів встановлених процедур визнається суттєвим порушенням 

процесуального законодавства і завжди тягне до визнання дії правоохоронного органу 

неправомірною. Усі процедури правоохоронного призначення є формально визначеними, 

вони мають протокольну форму. Це означає, що будь-яка процесуальна дія (допит, обшук, 

затримання підозрілого, пред'явлення звинувачення тощо) має протоколюватися, при цьому 

вимоги до складання протоколу є однаковими для всіх учасників кримінального, 

цивільного судочинства або з провадження адміністративних правопорушень. Це 

стосується вимог до складання процесуальних актів усіма суб'єктами правоохорони: 

прокурора, слідчого, органу дізнання, контролюючого органу. 

Ще однією ознакою правоохоронної діяльності визнається статусна (професійна) 

ознака уповноваженою державою особи. Здійснювати таку діяльність (виявляти та 

розслідувати злочин, підтримувати правопорядок, забезпечувати конституційний порядок і 

національну безпеку тощо) може тільки компетентна, процесуально уповноважена 

державою службова особа, яка позбавлена права займати будь-яку іншу посаду або 

займатися іншою діяльністю (окрім наукової та творчої діяльності) й делегувати свої 

повноваження іншій особі. 

У Законі України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів»  

подано перелік правоохоронних органів, до яких, зокрема, належать: 

- органи прокуратури,  

- Національної поліції,  

-служби безпеки,  

- Військової служби правопорядку у Збройних Силах України,  
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- Національне антикорупційне бюро України,  

-ьоргани охорони державного кордону,  

- Бюро економічної безпеки України,  

-ьоргани і установи виконання покарань,  

- слідчі ізолятори,  

- органи державного фінансового контролю,  

- рибоохорони,  

-державної лісової охорони,  

- інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції (ст. 2 Закону).  

Правоохоронні функції вказують на участь того чи іншого органу в охороні 

(підтриманні) правопорядку. Правопорядок є об'єктивною необхідністю розвитку держави 

та суспільства. Його забезпечення має відбуватися у межах законності. Підтримується 

правопорядок повсякденним додержанням, виконанням, використанням і застосуванням 

норм права учасниками правових відносин. Участь у подібних відносинах уповноваженого 

органу накладає на нього виключно важливу відповідальність. 

Діяльність з підтримання правопорядку, запобігання правопорушенням є 

обов'язковою і полягає у невідкладному й адекватному реагуванні на факти невиконання чи 

неналежного виконання вимог правових норм з боку юридичних або фізичних осіб. При 

цьому недопустимими є протиправні дії стосовно правопорушників з боку працівників 

правоохоронних органів у вигляді погроз, залякувань, побоїв тощо. Правоохоронні дії тісно 

пов'язані між собою. Вони утворюють цілісну правоохоронну сферу, охоплюючи 

відновлення неправомірно порушеного права, в тому числі й самими правоохоронними 

органами. 

Деякі правоохоронні органи мають спеціальний предмет діяльності. У структурі 

служби безпеки, органів внутрішніх справ, органів з виконання покарань, податкової 

міліції, державної охорони також є спеціалізовані підрозділи з виконання оперативно-

розшукових дій. 

Специфіка предмета їх правоохоронної діяльності полягає у пріоритетному й 

ефективному виконанні функції щодо захисту конституційного порядку, національної 

безпеки, виявлення та розслідування злочинів, а також функції з виконання покарань. У 

цьому процесі спецслужби уповноважені використовувати, відповідно до закону, гласні та 

негласні, пошукові, розвідувальні й контрозвідувальні заходи із застосуванням 

оперативних і оперативно-технічних засобів. Їм надано право здійснювати оперативно-

розшукову діяльність. 

 

8.4. Правозахисні органи України 

Правозахисна діяльність полягає у захисті прав та інтересів громадян України, 

іноземців, осіб без громадянства (як юридичних, так і фізичних осіб) відносно спірних 

питань їхніх прав і охоронюваних інтересів, а також у наданні правової допомоги від 

обвинувачення, посилення правових гарантій охорони прав і свобод від втручання органів 

влади та управління. 

Потреба в існуванні інститутів з правозахисної діяльності пояснюється цілою 

низкою взаємопов'язаних чинників.  

По-перше, тим, що гарантування охорони прав громадян стало одним із принципів 

правової системи та державного життя, що знайшов відображення в Конституції. Діяльність 

державних органів і окремих службових осіб свідчить про те, що, самостійно виконуючи 

свої професійні функції і завдання, вони часто-густо порушують конституційні права та 

правомірні інтереси фізичних і юридичних осіб. Тому захист прав громадян потрібен, 



70 
 

незважаючи на наявність системи контролю за законністю з боку суду, органів прокуратури 

та інших уповноважених на це органів. 

По-друге, міжнародні політико-правові інститути приділяють все більше уваги 

правам людини в посттоталітарних країнах. Для Української держави дотримання 

міжнародних стандартів з прав людини стало одним із пріоритетів внутрішньої політики. 

Про це свідчить прийняття в нашій країні політичних документів з концептуальних питань 

розвитку демократії, захисту прав людини, проведення судово-правової реформи. 

По-третє, правозахисні інститути є незалежними від державних органів; для них 

характерна відкритість, вільний доступ для всіх, хто потребує захисту своїх прав і свобод. 

Механізми захисту прав і свобод громадян виникають у процесі взаємодії органів 

влади та громадянського суспільства і це стало реальним гарантом від відомчого або 

неправомірного втручання. 

Предмет правозахисної діяльності стосується правової допомоги юридичним 

особам, громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, а також захисту 

фізичних осіб від обвинувачення. Проте кількість осіб, які потребують допомоги та захисту 

з кожним роком збільшується. 

Правозахисна функція, яку виконують державні й недержавні органи, має багато 

складових. Це, зокрема: 

- роз'яснення громадянам їхніх прав та обов'язків,  

- надання юридичної допомоги,  

- представництво в суді, правоохоронних органах тощо.  

Державним органом, який повинен сприяти розвитку юридичних послуг з метою 

реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, надання їм 

платних послуг правового й технічного характеру є Міністерство юстиції України та його 

органи на місцях. До складу органів юстиції належать органи з виконавчого провадження, 

органи реєстрації актів громадянського стану, органи державної реєстрації нормативно-

правових актів громадських об'єднань, а також нотаріат. 

Правозахисну функцію виконує адвокатура, яка не є державною інституцією. Своєю  

діяльністю вона на професійній основі забезпечує право на захист від обвинувачення і надає  

правову допомогу при вирішенні справ у судах та інших органах влади (ст. 59 Конституції  

України). Разом з тим громадяни України мають право вільного вибору захисника і можуть  

обирати захисником своїх інтересів особу, яка є фахівцем у галузі права, якщо така особа 

може легально надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи. З 

1998 р. в Україні розпочала свою роботу нова правозахисна інституція — Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини. 

Діяльність Уповноваженого безпосередньо спрямована на охорону прав і свобод 

людини, розширення обізнаності громадян про порушення їхніх прав і свобод органами 

влади, посадовими особами. Ця діяльність водночас є правозахисною, і правоохоронною. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини здійснює легітимний 

парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, а також захист прав кожного на території України в межах своїх 

повноважень.Уповноважений здійснює свої функції незалежно від інших державних 

органів і посадових осіб. Він розглядає скарги про порушення конституційних прав 

громадян, що звертаються до нього після того, як всі правомірні шляхи для відновлення 

порушених прав вичерпано. Омбудсман (так цей орган іменується в країнах Заходу) може 

порушити провадження у відповідних державних органах. Аналізуючи стан справ щодо 

забезпечення прав людини у країні в цілому, Уповноважений подає щорічні доповіді з цього 

питання парламенту, пропонуючи водночас відповідні законодавчі заходи для усунення 
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типових причин порушення прав і свобод громадян. Таким чином, інститут 

Уповноваженого - ефективний правозахисний орган, що відіграє істотну роль у 

забезпеченні прав людини. 

Органи юстиції традиційно належать до правозастосовчих органів нашої держави. 

Органи юстиції очолює Міністерство юстиції України, яке є центральним органом 

виконавчої влади в Україні. Правову основу діяльності органів юстиції становлять 

Конституція України, закони України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове 

виконання судових рішень і рішень інших органів», «Про нотаріат». Положення про 

Міністерство юстиції України, затверджене Указом Президента України, Положення Про 

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 

обласні, Київське і Севастопольське міські управління юстиції та інші нормативно-правові 

акти. 

У системі правозахисних органів важливе місце посідає нотаріат – система органів 

і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають 

юридичне значення, та вчиняти нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про 

нотаріат», для надання їм юридичної вірогідності. Предметом нотаріальної діяльності є 

посвідчення безспірних прав, безспірних фактів і вчинення інших дій, що випливає із 

повноважень нотаріальних органів і посадових осіб. Діяльність нотаріату спрямована на 

охорону та захист прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, на запобігання 

правопорушенням шляхом правильного і своєчасного вчинення нотаріальних дій. 

Джерелами нотаріального права є Конституція України, де закріплено теоретичні 

положення, які зумовлюють діяльність нотаріату, а також Закон України «Про нотаріат». 

Законом вперше було передбачено запровадження приватного нотаріату. Нотаріуси у своїй 

діяльності керуються також постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

наказами та інструкціями Міністерства юстиції. 

Адвокатура. Конституція України гарантує кожному право захищати свої права і 

свободи від порушень і протиправних посягань шляхом оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. У будь-якому правовому суспільстві адвокату відведено особливу роль. 

Адвокат має діяти не тільки в інтересах клієнта, а й в інтересах права в цілому. При 

здійсненні професійної діяльності адвокат зобов'язаний неухильно додержуватися вимог 

чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і 

законних інтересів громадян і юридичних осіб і не має права використовувати свої 

повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення. Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачені й інші обов'язки адвоката. Адвокатська 

діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, 

конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. (ст. 4 Закону). 

 

9. Основи адміністративного права України 

9.1. Загальна характеристика адміністративного права України  

Адміністративне право - самостійна галузь правової системи України, яка регулює 

суспільні відносини, що виникають у сфері державного регулювання і контролю, з приводу 

здійснення органами державного управління управлінських функцій, у сфері економіки, 

соціально-культурного будівництва, адміністративно-політичного устрою. 

Поняття адміністративне походить від слова «адміністрація» (латинською мовою — 

управління). Тому адміністративне право інколи називають правом управління. Норми 

адміністративного права забезпечують реалізацію соціально-економічних і політичних 

прав громадян, зафіксованих у Конституції (наприклад, норми адміністративного права 
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визначають порядок прийому у вузи). Адміністративне право регулює суспільні відносини 

в сфері управління народним господарством, освітою, охороною здоров'я, наукою, 

культурою і т. д.  

Адміністративно-правові відносини діляться на 3 основні групи:  

1) відносини між органами державного управління і державними підприємствами;  

2) між органами державного управління і суспільними організаціями;  

3) між органами державного управління і громадянами  

Особливість адміністративних правовідносин в тому, що однією з сторін в них 

завжди виступає орган державного управління 

Адміністративне право закріплює правові і організаційні форми участі громадян в 

управлінні державою, встановлює посадові правила поведінки як для компетентних органів 

і посадовців, так і для пересічних громадян. 

Через норми адміністративного права держава в особі його уповноважених органів 

проводить в життя найважливіші організаційні заходи економічного і соціально-

культурного характеру для задоволення суспільних потреб і забезпечення нормальних умов 

життя своїх громадян.  

Отже, предмет адміністративного права фактично складають управлінські суспільні  

відносини і контроль. 

Адміністративно-правове регулювання цих різноманітних управлінських суспільних  

відносин здійснюється за допомогою наступних методів: 

- розпорядження - покладання прямого юридичного обов'язку вчинити ту або іншу діу в  

умовах, передбачених правовою нормою (потрібно поступати саме так, а не інакше); 

- заборона - покладання прямого юридичного обов'язку не здійснювати ту або іншу дія в  

умовах, передбачених правовою нормою; 

- дозвіл - юридичний дозвіл здійснювати в умовах, передбачених правовою нормою ті або 

інші дії на свій розсуд. 

Немає жодної сфери державного та суспільного життя, яку б обходили питання  

адміністративно-правового регулювання. 

Норми адміністративного права регулюють діяльність органів виконавчої влади, місцевого  

самоврядування, державних та недержавних підприємств, установ, організацій. Вплив цих 

норм відчувають на собі й конкретні особи, адже існує чимало правил, якими визначається 

їхня поведінка. Це правила дорожнього руху, водокористування, пожежної безпеки тощо 

Крім того, норми адміністративного права регулюють відносини, що склалися під впливом  

інших галузей права. Проте хоч би в якій сфері вони виникали і хоч би хто в них вступав, 

це завжди відносини між керівниками та керованими. Вони ґрунтуються на 

підпорядкуванні однієї сторони іншій і мають такі особливості. 

Особливості адміністративно-правових відносин: 

- нерівність сторін - одна із сторін завжди має юридично владні повноваження по 

відношенню до іншої сторони; 

- можуть виникати за ініціативою будь-якої із сторін - органу управління, громадянина і 

т.п., причому згода другої сторони не є обов'язковою умовою виникнення правовідносин. 

Вони можуть виникати всупереч бажанню однієї із сторін; 

- адміністративно-правові суперечки вирішуються, як правило, в адміністративному 

порядку,  

тобто шляхом безпосереднього юридично владного і одностороннього розпорядження 

повноважного органу управління або посадовця; 

- за порушення вимог адміністративно-правових норм сторони несуть відповідальність не  

один перед одним, а перед державою. 
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9.2. Джерела адміністративного права України. Характеристика Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

Джерела адміністративного права — це форми втілення його норм. Джерелом 

адміністративного права є нормативно-правовий акт органу законодавчої або виконавчої 

влади держави, що містить адміністративно-правові приписи, за допомогою яких 

здійснюється регулювання виконавчо-розпорядчої діяльності. 

Якщо в правовому акті поряд із нормами адміністративного права містяться норми 

інших галузей права, то для адміністративного права він буде джерелом у тій частині, яка 

містить адміністративно-правові приписи. Основою для класифікації джерел 

адміністративного права є їх юридична сила. 

Виокремлюють наступні джерела адміністративного права: 

 Конституція України — має для адміністративного права установчий характер, 

оскільки містить ряд приписів, які є вихідними для нього. Так, в Основному Законі 

визначається статус Президента України, структуру Кабінету Міністрів України, 

закріплюється система органів державної виконавчої влади тощо. Норми 

адміністративного права деталізують, конкретизують загальні положення 

конституційного права щодо системи виконавчої влади і регулюють на цій основі 

практичну діяльність її органів, визначають їх компетенцію, закріплюють права і 

обов'язки громадян у сфері державного управління, забезпечують їх практичну 

реалізацію адміністративно-правовими засобами, а також охорону і захист їх від 

протиправних посягань. Тобто деякі напрямки державного управління охоплюються 

водночас конституційним і адміністративним правами при пріоритеті норм 

конституційного права, відмінність між ними інколи полягає лише в обсязі 

регулювання (загальне і спеціальне). 

 Закони — є найістотнішим джерелом адміністративного права, оскільки вони 

закріплюють механізм реалізації державної виконавчої влади. 

 Укази і нормативні розпорядження президента України. 

 Постанови і нормативні розпорядження Кабінету Міністрів України. 

 Міжнародні договори і угоди, виконавчі приписи до них. 

 Акти центральних органів виконавчої влади України — міністерств, державних 

комітетів. 

 Акти місцевих державних адміністрацій. 

 Рішення рад та виконавчих органів місцевого самоврядування. 

Україні було проведено копітку роботу з кодифікації адміністративно-правових актів, 

наслідком чого стало прийняття 7 грудня 1984 р. Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (набув чинності з 01.06.85), який з доповненнями та поправками діє 

дотепер. Він складається з 5 розділів, які включають 33 глави. 

Розділ І. Загальні положення. Він містить однойменну главу 1. 

Розділ ІІ. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність 

(Загальна та Особлива частини). 

Загальна частина охоплює такі глави: 2. Адміністративне правопорушення і 

адміністративна відповідальність. 3. Адміністративне стягнення. 4. Накладення 

адміністративного стягнення. 

Особлива частина включає такі глави: 5. Адміністративне правопорушення в галузі 

охорони праці і здоров’я населення. 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на 

власність. 7. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання 

природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури. 8. Адміністративні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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правопорушення в промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і 

теплової енергії. 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. 

Порушення ветеринарно-санітарних правил. 10. Адміністративні правопорушення на 

транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку. 11. Адміністративні правопорушення 

в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою. 12. 

Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, фінансів і кустарно-ремісничих 

промислів. 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції 

та метрології. 14. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок 

і громадську безпеку. 15. Адміністративні правопорушення, що посягають на 

встановлений порядок управління. 

Розділ ІІІ. Органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. Він містить такі глави: 16. Основні положення. 17. Підвідомчість справ 

про адміністративні правопорушення. 

Розділ ІV. Провадження у справах про адміністративні правопорушення. Він охоплює такі 

глави: 18. Основні положення. 19. Протокол про адміністративне правопорушення. 20. 

Адміністративне затримання. Особистий огляд. Огляд речей і вилучення речей та 

документів. 21. Особи, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне 

правопорушення. 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. 23. Постанова 

по справі про адміністративне правопорушення. 24. Оскарження і опротестування 

постанови по справі про адміністративне правопорушення. 

Розділ V. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень. Включає такі 

глави: 25. Основні положення. 26. Провадження по виконанню постанови про винесення 

попередження. 27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу. 28. 

Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета. 29. Провадження 

по виконанню постанови про конфіскацію предмета, грошей. 30. Провадження по 

виконанню постанови про позбавлення спеціального права. 31. Провадження по виконанню 

постанови про застосування виправних робіт. 32. Провадження по виконанню постанови 

про застосування адміністративного арешту. 33. Провадження по виконанню постанови в 

частині відшкодування майнової шкоди. 

 

9.3. Адміністративне правопорушення: склад, ознаки та відповідальність 

Адміністративне правопорушення (провина) - протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія або бездіяльність, що робить замах на державний або громадський 

порядок, власність, права і свободи громадян, встановлений порядок управління, за які 

законодавством передбачена адміністративна відповідальність. 

Адміністративна провина як вид правопорушення відрізняється від злочину по 

ступеню суспільної небезпеки діяння. 

Його слід відрізняти і від такого правопорушення, як дисциплінарна провина, яка 

пов'язана з трудовою або службовою дисципліною працівників, за який законодавством 

передбачена відповідальність в дисциплінарному порядку. 

Юридичними ознаками адміністративної провини є: 

а) протиправність, що виражається в забороні адміністративним законодавством 

передбачених законом діянь; 

б) винність, тобто здійснення протиправного діяння умисно або необережно; 

в) суспільна шкідливість - виражається в посяганні (спричиненні шкоди, або створенні 

загрози його спричинення) на суспільні відносини, що охороняються обов'язковими 

правилами, що містять відповідні заборони; 
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г) адміністративна відповідальність – застосування за адміністративне правопорушення 

встановлених законодавством заходів відповідальності, тобто відповідних 

адміністративних стягнень. 

Склад адміністративної провини включає: 

1) Об'єкт - суспільні відносини, що охороняються адміністративним правом; 

2) Суб'єкт - особа, що досягла 16-річного віку, осудне; 

3) Об'єктивну сторону - сукупність передбачених законом ознак, що характеризують 

зовнішні прояви провини - місце, час, спосіб і обстановку, що характеризує провину, і саму 

дію або бездіяльність; 

4) Суб'єктивну сторону - сукупність ознак, що характеризують психічне відношення особи  

до скоєного (вина, мета, мотиви здійснення провини). 

Реальне діяння тільки тоді вважається провиною, коли воно містить всі без 

виключення елементи, названі законом, оскільки відсутність хоча б одного з них означає 

відсутність складу в цілому. 

Основні види адміністративних правопорушень : 

- замах на права громадян і здоров'я населення  

- порушення виборчих прав громадян  

- у сфері охорони природи, використовування природних ресурсів, охорони пам'ятників  

історії і культури  

- у сфері промисловості, будівництва  

- у сфері використовування електричної і теплової енергії.  

- порушення ветеринарно-санітарних правил  

- на транспорті, в області дорожнього господарства і зв'язку  

- у сфері житлових прав громадян, житлово-комунального господарства і впорядкування. 

- у сфері торгівлі, фінансів і кустарно-ремісничих промислів. 

- у сфері громадського порядку і суспільної безпеки 

- у сфері стандартизації, якості продукції і метрології  

- щодо питань власності. 

Об'єктом адміністративної провини може бути встановлений порядок управління. 

Оскільки адміністративне право носить комплексний характер, адміністративна 

відповідальність передбачена нормами інших галузей права: фінансового, земельного, 

екологічного і ін. На жаль, сьогодні відсутній кодифікуючий перелік всіх адміністративних  

правопорушень, що створює певні труднощі в правозастосовчій діяльності.  

Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності, що 

виражається у застосуванні повноважними органами і посадовцями конкретних 

адміністративних стягнень до осіб, що вчинили адміністративні правопорушення 

(провина). 

Адміністративній відповідальності підлягають громадяни і посадовці. 

Громадяни відповідають за вчинені ними адміністративні правопорушення після 

досягнення 16 років. До осіб від 16 до 18 років, що вчинив адміністративні 

правопорушення, застосовуються заходи дії, передбачені ст. 241 КпАП України. 

Для адміністративної відповідальності характерне те, що між органом (посадовцем), 

що накладає адміністративне стягнення, і особою, що вчинила адміністративне 

правопорушення, відсутні відносини підлеглості по службі або роботі.  

Основними рисами, що характеризують адміністративну відповідальність, є:  

1) адміністративна відповідальність встановлюється як законом, так і підзаконними актами,  

або їх нормами про адміністративні правопорушення, тобто вона має власну нормативно-

правову основу; 
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2) підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення; 

3) суб'єктами адміністративної відповідальності можуть бути як фізичні особи, так і 

колективні утворення; 

4) за адміністративну провину передбачені адміністративні стягнення; 

5) адміністративні стягнення застосовуються широким кругом уповноважених органів і 

посадовців: виконавської влади, місцевого самоврядування, їх посадовцями, судами 

(суддями) і др.; 

6) адміністративні стягнення накладаються органами і посадовцями на непідлеглих їм по 

службі або роботі осіб - правопорушників; 

7) застосування адміністративного стягнення не тягне судимості і звільнення з роботи; 

8) заходи адміністративної відповідальності застосовуються відповідно до законодавства, 

що регламентує застосування у справах про адміністративні правопорушення. 

Види адміністративних стягнень: 

- попередження - офіційне засудження правопорушника, оформлене письмово або  

зафіксоване іншим чином; 

- штраф - стягнення з порушника певної грошової суми в дохід держави; 

- оплатне вилучення предмету, що з'явився знаряддям здійснення або безпосереднім 

об'єктом адміністративного правопорушення - полягає в його примусовому вилученні і 

подальшій реалізації з передачею вирученої суми колишньому власнику за вирахуванням 

витрат по реалізації вилученого предмету; 

- конфіскація предмету, що з'явився знаряддям здійснення або безпосереднім об'єктом 

адміністративного правопорушення - примусовий, безвідплатний обіг цього предмету в 

дохід держави; 

- позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину (управління 

транспортним засобом, право полювання); 

- виправні роботи строком до 2-х місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи 

правопорушника і з утриманням до 20% його заробітку в дохід держави. Цей вид покарання  

застосовується лише в судовому порядку; 

- адміністративний арешт до 15 діб з використовуванням на фізичних роботах без їх оплати. 

Призначається лише в судовому порядку. Не застосовується: до вагітних жінок, жінкам, що 

мають дітей до 12 років, неповнолітнім, інвалідам I і II груп. 

 

9.4. Органи уповноважені розглядати адміністративні правопорушення 

Органи (службові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення: 

- адміністративні комісії при виконавських комітетах, районних, міських, районних в містах  

рад, які розглядають всі справи про адміністративні правопорушення, за винятком тих, які  

відносяться до компетенції інших органів; 

- виконавчі комітети сільських і селищних рад; 

- районні (міські) суди (судді); 

- органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій і інші уповноважені органи, які 

розглядають справи, віднесені до їх компетенції законодавством. Так, органи внутрішніх 

справ розглядають справи про порушення громадського порядку, прикордонного режиму і 

інші. 

Підставою для застосування по справі є протокол про адміністративне 

правопорушення, який складається уповноваженим посадовцем. Протокол не складається 

у тому випадку, коли, наприклад, стягується штраф на місці і правопорушник цьому не 

заперечує (за безбілетний проїзд, порушення правил дорожнього руху і ін.). 
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Для належного забезпечення виробництва в справах про адміністративні 

правопорушення в необхідних випадках здійснюються процесуальні заходи, метою яких є 

припинення адміністративної провини, встановлення особи, забезпечення своєчасного і 

правильного розгляду справи. До таких заходів відносять: адміністративне затримання 

особи; особистий огляд; огляд речей і вилучення речей і документів. 

Адміністративне затримання одночасно є і мірою припинення правопорушення, 

воно оформляється складанням відповідного протоколу. На прохання особи про його 

місцезнаходження оповіщаються родичі, адміністрація по місцю роботи або навчання.  

Повідомлення про затримання неповнолітнього його батькам або особам, які їх 

замінюють, є обов'язковим. Для адміністративного затримання передбачені відповідні 

терміни. Звичайно вони не повинні перевищувати 3-х годин. 

За дрібне хуліганство, злісну непокору законній вимозі або розпорядженню 

працівника міліції, військовослужбовця і інше, публічні заклики до невиконання вимог 

працівника міліції, правопорушник може бути затриманий до розгляду справи судом або 

керівником органу внутрішніх справ. Крім того, можуть бути затримані до початку 

розгляду справи суддею особи, які порушили порядок організації і проведення зборів, 

мітингів, вуличних походів і демонстрацій або проявили неповагу до суду, або торгували з 

рук в не встановлених місцях. 

Адміністративне затримання мають право здійснювати працівники органів 

внутрішніх справ, прикордонники, посадовці воєнізованої охорони і військові 

автоінспекції. 

Особистий огляд може проводитися уповноваженими на те посадовцями органів 

внутрішніх справ, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і прикордонних 

військ, природоохоронних органів у присутності двох понятих. Всі учасники огляду 

повинні бути тієї ж статі, що і затриманий. 

Огляд речей може проводитися уповноваженими на те посадовцями відповідних 

органів про, що складається протокол або про це робиться відповідний запис в протоколі 

про адмінпорушення або затримання. 

Вилучення речей і документів, які є засобом або безпосереднім об'єктом 

правопорушення, дійснюється посадовцями органів, які проводять затримання або огляд. 

Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи. Залежно від результатів його 

розгляду, можливі такі рішення: вилучені речі і документи конфіскуються, повертаються 

власнику або знищуються, у разі відшкодувального вилучення речей реалізуються. За 

загальними правилами адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше за 2-і 

місяці з дня здійснення правопорушення. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито. 

Ухвала по справі оповістила відразу після закінчення розгляду останнього. Його 

копія протягом 3-х днів видається або висилається особі, відносно якої винесена ухвала. 

Ухвала по справі про адмінпорушення може бути оскаржене особою, відносно якої воно 

було винесено, а також потерпілим. 

Скарга подається протягом 10-ти днів з дня винесення ухвали по адміністративній 

справі. 

Ухвала по справі про адмінпорушення і рішення за скаргою можуть бути 

опротестовані прокурором. 

Встановлений наступний порядок виконання ухвали про накладення 

адміністративного стягнення: штраф повинен бути сплачений порушником не пізніше за 

15-ти днів з дня вручення ухвали про його призначення. Ухвала про оплатне вилучення 

предмету, про конфіскацію, про позбавлення спеціальних прав, про виправні роботи, 
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виконуються уповноваженими на це органами в порядку, встановленому законодавством. 

Ухвала про адміністративний арешт виконується органами внутрішніх справ. 

 

10.  Основи виборчого права України 

10.1. Виборче право та виборча система в Україні 

Ви́борча систе́ма — сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип 

організації влади, участь суспільства у формуванні державних, представницьких, 

законодавчих, судових і виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, яка за 

законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними. 

Виборча система є одним з центральних та ключових елементів виборчого права. Саме від 

неї залежить формат проведення виборів, а також їх результат. 

Термін «виборче право» в юридичній літературі інтерпретується в двох значеннях – 

об’єктивному і суб’єктивному. 

Об'єктивне виборче право– це один із головних конституційно-правових інститутів, 

якого складають норми, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з формуванням 

представницьких та інших виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого 

самоврядування). Цей інститут характеризується такими особливостями: 

1)  він більшою мірою (порівняно з іншими конституційно-правовими інститутами) 

зазнає впливу норм міжнародного права; 

2)  значна частина його норм є полівалентними, себто такими, що одночасно 

належать до двох та більше галузей права; 

3)  переважна більшість норм цього інституту є процесуальними нормами. 

Норми інституту виборчого права встановлюють: принципи виборчого права; 

вимоги до виборців і кандидатів; порядок утворення та діяльності виборчих органів; 

процедуру висування і реєстрації кандидатів; статус виборців та інших суб'єктів виборчого 

процесу; процедуру ведення передвиборної агітації та голосування; порядок визначення 

результатів виборів тощо. 

Суб'єктивне виборче право – закріплене Конституцією України (ст. 38) і 

гарантоване державою право громадянина України вільно обирати та бути обраним до 

виборних органів публічної влади (державної влади і місцевого самоврядування). При 

цьому можна виділити активне (право обирати) і пасивне (право бути обраним) виборче 

право. Громадяни, які за Конституцією України користуються активним виборчим правом, 

називаються виборцями, а сукупність виборців у межах України, територіальної громади, 

адміністративно-територіальної одиниці або виборчого округу складає виборчий 

корпус (електорат). 

Виборець повинен відповідати цензам. 

Віковий виборчий ценз означає визнання за особою виборчого права за досягненням 

певного віку (приблизно 18 років – для активного виборчого права). Для пасивного 

виборчого права вікові цензи частіше вище (президентська посада в Італії – 50 років). 

У відповідності з цензом громадянства, на вибори допускаються лише особи, що 

перебувають в громадянстві даної держави не менш встановленого строку. Він не 

пов’язаний з тривалістю проживання в країні і не потребує самого проживання. 

Майновий ценз, що встановлюється з початком конституційного устрою, полягав у 

вимозі, щоб виборцям належало майно не нижче чим на певну суму, або щоб він вносив 

певного розміру податок. У ХХ столітті цей ценз практично повсюди був скасований. 

Приблизно тоді ж був скасований ценз статі, що не допускав до виборів жінок. 

Зараз практично не зустрічається освітній ценз, а щодо цензу письменності, то він 

у деяких країнах (Бразилія) застосовується переважно до пасивного виборчого права. 
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Дуже рідко зустрічаються релігійні цензи (Іран), моральний ценз, позбавлення 

виборчих прав осіб, що відбувають покарання. 

 

10.2. Принципи виборчого права 

Головні принципи виборчого права: загального, рівного, прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. 

Принцип загальності означає, що право обирати мають усі громадяни України, 

яким надень голосування виповнилося 18 років. Це право називається активним виборчим 

правом і тлумачиться так тому, що будь-які прямі або непрямі пільги чи обмеження щодо 

виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального та майнового стану, 

расової та національної приналежності, статі, освіти, ставлення до релігії, політичних 

переконань, роду й характеру занять, не передбачені цими законами, забороняються. 

Щодо права бути обраним, тобто пасивного виборчого права, то виборчим 

законодавством воно розглядається по-різному Так, народним депутатом України може 

бути обраний громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 21-річного 

віку і постійно проживає на території України протягом останніх п'яти років. Президентом 

України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-річного віку, має право 

голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років і володіє 

державною мовою. А депутатом місцевої ради та сільським, селищним, міським головою 

може бути об¬раний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та 

має право голосу. 

Принцип рівного виборчого права означає, що громадяни України по окремому виду 

виборів мають тільки один голос і голос кожного голосуючого дорівнює голосу усякого 

іншого голосуючого. Виборець може використати свій голос тільки на одній виборчій 

дільниці. 

Принцип прямого виборчого права означає, що кандидати на виборні посади у 

представницькі органи усіх рівнів обираються безпосередньо виборцями. 

Таємність голосування на виборах означає, що ніякі форми контролю за 

волевиявленням виборців не допускаються, а саме: голосування відбувається у спеціально 

обладнаній для цього кабіні чи кімнаті. Під час заповнення бюлетеня в кабіні чи кімнаті для 

голосування може бути тільки голосуючий. 

 

10.3. Види виборчих систем 

Виборча система — це порядок формування виборних органів держави та органів 

місцевого управління (самоврядування) на основі Конституції та законів. Розрізняють такі 

виборчі системи: мажоритарна, пропорційна, змішана. 

Мажоритарна система (фр. majorité — більшість) — система визначення 

результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати (один або кілька) отримують тільки 

ті кандидати, які отримали встановлену законом більшість голосів, а усі інші кандидати 

вважаються не обраними. Мажоритарні системи можуть бути: а) відносної більшості 

(обраним вважається депутат, який отримав найбільшу кількість голосів виборців, що взяли 

участь у голосуванні, а у випадку рівності голосів питання вирішується шляхом 

жеребкування або проведенням повторних виборів (більшість країн світу); б) абсолютної 

більшості (обраним вважається депутат, за якого проголосувало більше половини виборців, 

що прийшли на вибори, тобто 50 % + 1 голос. У разі, якщо жоден кандидат не набрав 

необхідної кількості голосів, організовуються повторні вибори, в яких беруть участь 2 

кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів (Франція, вибори Палати представників 

Австралії); в) мажоритарна система кваліфікованої більшості (обраним вважається 



80 
 

кандидат або список, який отримав певну кваліфіковану більшість голосів виборців, яка є 

більшою за абсолютну (2/3, ¾). Така система зустрічається дуже рідко через її низьку 

результативність. Застосовується у Чилі, до 1993 року в Італії при виборах Сенату. 

Пропорційна система (лат. proportio — співрозмірність) — система визначення 

результатів виборів, при якій депутатські мандати розподіляються між партіями 

пропорційно кількості поданих за них голосів виборців у багатомандатному окрузі. Тобто 

чим більший відсоток голосів отримала партія на виборах, тим більший відсоток депутатів 

вона буде мати у парламенті. 

Виборча система, за якої виборець обирає партію та окремих кандидатів, які будуть 

її представляти. 

Виборча система, за якої виборець обирає лише партію. 

За впливом виборців на розташування кандидатів у списку для голосування 

розрізняють пропорційні системи: а) з жорсткими списками; б) з преференціями; в) з 

напівжорсткими списками. При застосуванні жорстких списків виборець голосує за список 

партії в цілому. У виборчому бюлетені вказуються тільки назви партій, певна кількість 

перших кандидатів за партійним списком (Іспанія, Ізраїль, Україна). Система преференцій 

(лат. praeferre — перевага) надає можливість виборцю голосувати не лише за конкретну 

партію, а й робити помітку навпроти номера того кандидата від цієї партії, якому він віддає 

свій голос (Фінляндія, Бельгія, Нідерланди). Система напівжорстких списків передбачає 

можливість голосування як за списком у цілому, так і визначати преференції, помітивши 

або вписавши прізвища одного чи кількох кандидатів (Швейцарія, Австрія, Італія). 

Змішана система — система визначення результатів виборів, яка передбачає 

поєднання у собі елементів мажоритарної та пропорційної систем. Використовується у 

понад 20 країнах світу. 

Одним із найпоширеніших варіантів змішаної системи є рівне комбінування, що 

передбачає обрання половини депутатів мажоритарним шляхом, а іншої — пропорційним. 

Так обираються парламенти ФРН, Литви, Болгарії, Грузії, України. Але існують й інші: а) 

система з єдиним голосом (у багатомандатному окрузі виборець голосує лише за одного 

кандидата, а не за список); б) система з обмеженим голосуванням (виборці мають право 

обирати кількох кандидатів з одного бюлетеня, але їх має бути менше ніж кількість місць 

для заповнення (вибори в Україні до обласних рад); в) кумулятивна система (виборець має 

стільки голосів, скільки мандатів у окрузі, і він може їх поділили між усіма кандидатами, а 

може віддати всі свої голоси одному кандидату). 

Сильна (слабка) виборча система. Термін, який Сарторі та Шугарт використовують 

для класифікації виборчих систем. Обидва автори застосовували критерій оцінки впливу 

виборчої системи на виборців. Слабка виборча система не застосовує спеціальних 

елементів збільшення диспропорції в процесі боротьби за депутатські мандати, сильна — 

їх використовує. «Сильні» системи застосовують маніпуляційний вплив на виборців, а 

також на перебіг та характер міжпартійної конкуренції. У результаті уможливлюють 

стабілізацію «сильнішої» версії партійного керівництва. Мажоритарна виборча система є 

прикладом «сильних» виборчих систем. 

 

10.4. Поняття і види референдумів 

Народовладдя в Україні реалізується на основі Конституції через інститути 

безпосередньої (прямої) чи представницької (виборної) демократії. До інститутів 

безпосередньої демократії, які забезпечують ухвалення державного рішення прямим 

волевиявленням народу, відносять: референдум; обговорення проектів нормативних актів; 
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участь у виборах органів державної влади; загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів і 

виконавчих органів перед населенням. 

Представницька демократія - це засіб реалізації волі народу через представників, 

обраних ним до органів влади: насамперед, народних депутатів, Президента, депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів органів місцевого 

самоврядування. 

Референдум — це голосування населення всієї держави (загальнодержавний 

референдум) або певної частини її населення(місцевий референдум) з метою вирішення 

найважливіших питань державного та суспільного життя. Референдум і вибори мають 

загальний метод здійснення голосування, але різняться своїм предметом. Вибори 

проводяться для визначення особи, яка, на думку більшості виборців, найбільш гідна 

обіймати виборну посаду. Завданням референдуму є вирішення важливих питань, не 

пов'язаних із наданням юридичної сили мандатам якихось осіб. Це можуть бути 

затвердження, зміна чи скасуван¬ня законів, вирішення проблем територіального устрою в 

межах держави тощо. 

Залежно від тих чи тих ознак референдуми поділяються на певні види. Розрізняють 

імперативний і консультативний, конституційний і законодавчий, обов'язковий і 

факультативний референдуми. 

Імперативний і консультативний референдуми розрізняються за їхніми юридичними 

наслідками. Рішення, винесене імперативним референдумом, має загальнообов'язкове 

значення і не потребує ніякого затвердження.Результати консультативного референдуму 

юридичної сили не мають. Його призначення полягає в установленні думки голосуючих 

щодо певного питання. Ця думка може бути врахована, але не є обов'язковою для вирішення 

державними органами відповідноїпроблеми. У деяких країнах консультативний 

референдум здійснюється під назвою «всенародного обговорення». 

Конституційним називається референдум, внаслідок якого змінюється, приймається 

або відхиляється конституція. Якщо ці питання вирішуються стосовно звичайного закону, 

то референдум називається законодавчим. 

Обов'язковий референдум— це референдум, проведення якого є обов'язковим для 

вирішення визначених конституцією проблем. Відповідно до ст. 73 Конституції України 

обов'язковим є всеукраїнський референдум для вирішення питань щодо зміни території 

України. Якщо ж референдум визначається як один із можливих, але необов'язкових 

способів вирішення певних питань, то він називається факультативним. Це може 

стосуватися, приміром, затвердження законів, міжнародних угод. 

Попри те, що референдум розглядається як форма виявлення волі народу, світова 

державно-правова практика свідчить про юридичну і політичну недоцільність вирішення 

певних питань референдумом. Звідси конституції деяких держав забороняють виносити на 

референдум певне коло питань. У більшості випадків це стосується законів і рішень, 

пов'язаних із фінансово-бюджетними проблемами, наданням громадянства, амністіями, 

помилуваннями та з деяких інших проблем. 

Конституція України (ст. 74) встановлює, що в нашій державі не допускається 

проведення референдумів щодо законопроектів із питань податків, бюджету та амністії. 

Всеукраїнський референдум може призначатися Верховною Радою або Президентом 

України, але тільки в межах визначених Конституцією повноважень. Так, Верховна Рада 

уповноважена призначати всеукраїнський референдум для вирішення питань про зміну 

території держави. Президент має право призначити його щодо затвердження закону про 

внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції, а також проголошує референдум за 

народною ініціативою. 
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Ініціатива щодо проведення референдуму визнається народною, а отже, 

обов'язковою до втілення в життя, якщо відповідна вимога виходить не менш як від 3 млн 

громадян України, які мають право голосу. Аби ця ініціатива відображала прагнення народу 

України, Конституція встановлює, що підписи під вимогою про призначення референдуму 

повинні бути зібрані не менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній 

з них. Такий порядок надає певним групам громадян України, що мають право голосу, та 

різним громадським об'єднанням можливість спробувати реалізувати свої політичні ідеї в 

разі протидії з боку державних структур завдяки наданню через референдум цим ідеям 

усенародної підтримки. 

 

11. Основи соціального законодавства України 

11.1. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування - це система прав, обов'язків і 

гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне 

забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом 

(далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених 

законом. 

Законодавство України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування та прийнятих відповідно до них законів, інших нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені 

законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, то 

застосовуються норми міжнародного договору. 

Завданням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

є встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на 

пенсію, а також на інші види соціального захисту, що включають право на забезпечення їх 

у разі хвороби, постійної або тимчасової втрати працездатності, безробіття з незалежних 

від них обставин, необхідності догляду за дитиною з інвалідністю, хворим членом сім’ї, 

смерті громадянина та членів його сім’ї тощо. 

 

11.2. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов'язкового державного 

соціального страхування: 

пенсійне страхування; 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 

медичне страхування; 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності; 

страхування на випадок безробіття; 

інші види страхування, передбачені законами України. 

Відносини, що виникають за зазначеними видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, регулюються спеціальними законами. 
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11.3. Суб'єкти та об'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування 

Суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального страхування є застраховані 

громадяни, а в окремих випадках - члени їх сімей та інші особи, страхувальники і 

страховики. 

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування. 

Коло осіб, які можуть бути застрахованими за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням, визначається цими Основами та іншими законами, прийнятими 

відповідно до них. 

Страхувальниками за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням є 

роботодавці та застраховані особи, якщо інше не передбачено законами України. 

Страховиками є цільові страхові фонди з: 

пенсійного страхування; 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, медичного страхування; 

Страхові фонди беруть на себе зобов'язання щодо надання застрахованим особам 

матеріального забезпечення і соціальних послуг при настанні страхових випадків. 

страхування на випадок безробіття. 

Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є страховий 

випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає 

право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг, передбачених 

статтею 25 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. 

Загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню підлягають: 

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту): 

а) на підприємствах, в організаціях, установах незалежно від їх форм власності та 

господарювання; 

б) у фізичних осіб; 

2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі 

працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни - суб'єкти підприємницької 

діяльності, гіг-спеціалісти, залучені резидентами Дія Сіті за гіг-контрактами відповідно 

до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". 

Перелік, доповнення та уточнення кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому 

державному соціальному страхуванню, а також конкретних видів загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, до яких належать особи, визначаються законами 

України за видами. 

Громадяни України, які працюють за межами території України та не застраховані в 

системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на 

забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в Україні за 

умови сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

 

11.4. Страховий стаж.  Страховий ризик і страховий випадок 

Страховий стаж - це період (строк), протягом якого особа підлягає 

загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню та сплачуються внески (нею, 

роботодавцем) на страхування, якщо інше не передбачено законодавством. Особливості 

обчислення страхового стажу за видами загальнообов’язкового державного соціального 

страхування визначаються законом. 

Період, протягом якого особа є застрахованою за окремими видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, визначається відповідними 

законами України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20
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Страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в реєстрі застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому 

числі за даними про трудову діяльність працівників, внесеними відповідно до  Закону 

України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування", а за періоди, за які не внесені дані до реєстру застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, - у порядку та на 

умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. 

Страховий ризик - обставини, внаслідок яких громадяни та/або члени їх сімей 

можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до існування і потребують матеріальної 

підтримки або соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням. 

Страховий випадок - подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на 

отримання матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами 

України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

 

11.5. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням 

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види 

соціальних послуг та матеріального забезпечення: 

1) пенсійне страхування: 

пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі 

каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 

пенсії у зв'язку з втратою годувальника, крім передбачених пунктом 4 цієї статті; 

медичні профілактично-реабілітаційні заходи; 

допомога на поховання пенсіонерів; 

пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання; 

пенсія у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку 

на виробництві або професійного захворювання; 

2) медичне страхування: 

діагностика та амбулаторне лікування; 

стаціонарне лікування; 

надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення; 

профілактичні та освітні заходи; 

забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції або 

мають хронічні захворювання. 

Обсяг послуг, що надаються за рахунок коштів обов'язкового медичного 

страхування, визначається базовою та територіальними програмами обов'язкового 

медичного страхування, які затверджуються в порядку, встановленому законодавством; 

3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); 

допомога по вагітності та пологах; 

4) страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання: 

профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та 

професійним захворюванням; 

відновлення здоров'я та працездатності потерпілого; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
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допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 

відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженням 

здоров'я, пов'язаним з виконанням ним своїх трудових обов'язків; 

допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 

5) страхування від безробіття: 

допомога по безробіттю; 

відшкодування витрат, пов'язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою 

та профорієнтацією; 

дотація роботодавцю для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на 

перше робоче місце; 

допомога на поховання безробітного; 

профілактичні заходи, спрямовані на запобігання настанню страхових випадків. 

У разі прийняття законів з нових видів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування або внесення змін до законів України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування одночасно вносяться зміни до Основ законодавства 

України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Доповнення переліку матеріального забезпечення та соціальних послуг, які 

надаються особам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, можуть 

здійснюватись законами України за видами загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. 

Призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг 

здійснюються на підставі відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку 

відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування, а до впровадження такої системи - у порядку та на умовах, 

передбачених законодавством, що діяло раніше. 

 

12. Основи аграрного та екологічного права України 

12.1. Загальна характеристика аграрного права України 

Аграрне право України — це сукупність правових норм, які на засадах юридичної 

рівності різних форм власності і функціонування різноманітних організаційно-правових 

форм господарювання регулюють суспільні відносини, що виникають між суб’єктами 

аграрного виробництва з приводу виробництва, переробки та реалізації ними 

сільськогосподарської продукції. 

Під джерелами аграрного права розуміють прийняті уповноваженими державними 

органами нормативно-правові акти, які містять правові норми, що регулюють суспільні 

відносини відповідно до державної політики в аграрному секторі економіки. 

Під такими актами розуміють акти органів державної влади, якими встановлюються, 

вводяться в дію, змінюються чи скасовуються правила поведінки суб’єктів аграрних 

правовідносин у суспільстві. 

Джерела аграрного права діляться на закони і підзаконні нормативні акти. В основу 

такого розподілу покладена юридична сила нормативних актів. 

Основоположним законом України, який містить правові норми, що є підґрунтям 

аграрного права, є Конституція України. Її положення визначають права та обов’язки 

людини і громадянина, що поширюється і на селян як працівників сільського господарства 

у всіх його правових формах організації. Конституція визначає і гарантує існування різних 

форм власності. Через систему правових інститутів і галузей права вона забезпечує 
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здійснення права державної і приватної власності на засоби виробництва і продукцію 

сільськогосподарського виробництва, окреслює основні правомочності аграрних 

підприємств і громадян, які займаються сільським господарством. Так, згідно зі ст. 42 

Конституції України від 28.06.96 всі громадяни України мають право займатись 

підприємницькою діяльністю. Це право тісно пов’язане з реалізацією ст. 36 Конституції 

України і утворенням цілої системи сільськогосподарських виробничих, сервісних, 

заготівельних, постачальницьких, переробних підприємств, товариств, фірм та об’єднань. 

Суб'єктами або учасниками аграрних правовідносин є юридичні особи, підприємства 

й організації, фізичні особи, громадяни-підприємці і громадяни, які не займаються 

підприємницькою діяльністю, тобто виробники сільськогосподарської продукції, які 

володіють відповідною правоздатністю і є суб'єктами аграрних правовідносин. Це — 

сільськогосподарські підприємства всіх видів і їх об'єднання, господарські товариства, 

сільськогосподарські кооперативи, державні підприємства, селянські (фермерські) 

господарства та їх об'єднання, приватні (приватно-орендні) підприємства, підприємства 

переробки сільськогосподарської продукції, інші суб'єкти господарювання, засновані на 

приватній власності, а також фізичні особи — підприємці, просто фізичні особи, які на 

правах членства чи засновництва вступають, як правило, у внутрішні правовідносини як 

між собою, так і з юридичними особами, (Більш детально про це див. у розділі 1.) 

В умовах розвитку аграрного сектора і зміни структури інвестицій розширюються 

зв'язки учасників аграрних правовідносин України з іноземними партнерами і створюються 

спільні підприємства, які також є суб'єктами аграрних правовідносин. 

 

12.2. Предмет, система та принципи аграрного права України 

Як і кожна галузь права, аграрне право характеризується властивим йому предметом 

правового регулювання. Таким своєрідним предметом виступають аграрні правовідносини, 

які, по-перше, випливають із спеціальної правоздатності суб’єктів аграрного права, 

специфіки їх завдань і предмета діяльності. За спеціальною правоздатністю розрізняються 

юридичні особи публічного і приватного права. Якщо перші наділені, головним чином, 

спеціальною управлінською правоздатністю для здійснення спеціальних завдань, не 

обумовлених їх участю у цивільному обороті (наприклад, управлінських правомочностей 

Міністерства аграрної політики України та їх органів на місцях), то юридичні особи 

приватного права наділені правоздатністю брати участь у різноманітних цивільно-

правових, товарно-грошових відносинах, будувати їх виключно на договірних засадах з 

метою отримання прибутку. По-друге, ці правовідносини складаються в сфері виробництва 

продуктів харчування, сировини рослинного і тваринного походження, переробки і 

реалізації останньої суб’єктами аграрної підприємницької діяльності.  

Таким чином, під предметом правового регулювання аграрного права слід розуміти 

урегульовані нормами аграрного законодавства, засновані на багатоукладності форм 

власності та господарювання членські, майнові, управлінські та господарські відносини між 

суб’єктами аграрного підприємництва. 

Під методами правового регулювання слід розуміти сукупність способів і заходів, за 

допомогою яких держава забезпечує необхідну їй поведінку суб’єктів правовідносин. 

Такими засобами впливу на аграрних підприємців з боку держави, способами регулювання 

внутрішніх і зовнішніх правовідносин виступають як загальні, так і спеціальні методи 

правового регулювання. Зокрема, до загальних належать такі методи, як: дозвіл, 

імперативні вказівки, заборони. Спеціальні методи використовуються під час врегулювання 

зовнішніх і внутрішніх правовідносин. Для врегулювання зовнішніх правовідносин 

застосовуються такі методи засновницький, членський, дозвільно-ліцензійний, договірний, 
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методичної допомоги уповноважених державних органів. Для врегулювання внутрішніх 

правовідносин застосовуються методи додержання технологій виробництва, локально-

правового регулювання, організаційно-управлінський. 

Під системою аграрного права слід розуміти науково обґрунтоване і логічно-

послідовне розміщення аграрно-правових інститутів, нормами яких регулюються аграрні 

відносини суб’єктів аграрного підприємництва всіх форм власності та господарювання. 

Систему аграрного права становлять такі інститути: інститут права засновництва та 

корпоративного права; інститут права самоврядування у сільськогосподарських 

підприємствах кооперативного типу; інститут правового регулювання виробничо-

господарської діяльності всіх суб’єктів аграрного підприємництва; інститут права 

членства в юридичних особах; інститут правового становища приватних організаційно-

правових форм господарювання; інститут аграрно-правових відносин. 

Принципи аграрного права — це провідні ідеї, основоположні засади, наукові 

положення, відображені в нормах цієї галузі права, які в комплексі регулюють аграрні 

відносини. 

 Основними принципами правового регулювання аграрних відносин в сучасних 

умовах є: 

 рівність учасників аграрно-правових відносин; 

 свобода аграрного підприємництва і добровільність вибору форм і напрямків 

господарської діяльності; 

 органічний зв'язок трудової діяльності з природно-кліматичними умовами 

виробництва; 

 пріоритетність розвитку аграрно-промислового комплексу; 

 демократизація системи управління агропромисловим комплексом; 

 всебічна охорона і зміцнення всіх форм власності і різноманітних організаційно-

правових форм сільськогосподарських товаровиробників, що на них базуються; 

 господарська самостійність і відповідальність суб'єктів сільськогосподарської 

діяльності і праці; 

 невтручання державних органів у виробничо-господарську діяльність 

сільськогосподарських товаровиробників. 

 

12.3. Поняття, види й особливості аграрних правовідносин 

Аграрні правовідносини — це вид суспільних відносин, що врегульовані нормами 

аграрного права і суміжних з ним галузей права в комплексі, які складаються між 

суб'єктами в аграрному секторі, об'єднаними одним інтересом щодо виробництва, 

переробки і реалізації сільськогосподарської продукції та сировини. 

Виробництво сільськогосподарської продукції і господарювання суб'єктів аграрного 

сектора безвідносно до форм власності (на яких базується їх діяльність) є основою аграрних 

правовідносин, що об'єднує всі правовідносини в комплексну правову спільність. Будь-які 

правовідносини, в тому числі і аграрні, виникають і існують лише при наявності низки 

необхідних елементів. Вони складаються між певними суб'єктами стосовно майнових чи 

немайнових благ, які становлять об'єкт цих правовідносин. Безсуб'єктних, як і безоб'єктних 

правовідносин не буває. Важливим елементом аграрних правовідносин, як і всіх інших, є 

їхній зміст, що знаходить свій вияв у конкретних суб'єктивних правах і обов'язках їх 

учасників. 

Згідно з положеннями загальної теорії держави і права під об'єктом правовідносин 

слід розуміти те, на що дані правовідносини спрямовані, певним чином впливають. Це 

визначення стосується й об'єктів аграрних правовідносин. В аграрних правовідносинах 
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поведінка їх суб'єктів спрямована на різноманітні матеріальні (як правило, результати 

людської праці), нематеріальні (ділова репутація, честь, гідність) і природні блага (земля, 

загальнопоширені надра, ліси, води). 

Специфіка аграрних відносин полягає в тому, що основним об'єктом відносно інших 

об'єктів є земля (спеціальний об'єкт) з її неповторними якостями. 

Земля, як найважливіший об'єкт аграрних правовідносин, відіграє винятково 

важливу роль у сільськогосподарському виробництві. Вона — головний засіб виробництва 

сільськогосподарської продукції і базис будь-якої діяльності, в тому числі і селян, чиє життя 

пов'язане з землею як у виробництві, так і в побуті. Саме тому майже всі правовідносини в 

аграрному секторі прямо чи по-бічно залежать від правовідносин, які виникають між 

суб'єктами стосовно землі як основного засобу виробництва. Землі України за основним 

цільовим призначенням поділяються на такі категорії: 

а) землі сільськогосподарського призначення;б) землі житлової та громадської 

забудови;в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;г) 

землі оздоровчого призначення;ґ) землі рекреаційного призначення;д) землі історико-

культурного призначення;е) землі лісогосподарського призначення;є) землі водного 

фонду;ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. 

Сільськогосподарські підприємства та об'єднання незалежно від форми і видів, а 

також незалежно від форми власності, на яких базується їх діяльність, у тому числі і 

особисті селянські господарства громадян, а також інші суб'єкти і учасники аграрних 

правовідносин, володіють такими нерухомими об'єктами, як споруди господарсько-

виробничого призначення (приміщення для управлінського апарату, будівлі для утримання 

робочої і продуктивної худоби, ферми, виробничі комплекси, споруди для переробки 

сільськогосподарської продукції і торгівлі, кормоцехи тощо). 

Об'єктами аграрних правовідносин, окрім землі, можуть бути і такі природні 

ресурси, як ліси, води, загальнопоширені корисні копалини тощо, характер і межі 

використання яких визначається спеціальним законодавством. 

Важливу роль серед об'єктів аграрних правовідносин відіграють і живі організми — 

тварини. Тваринництво — одна із основних галузей сільськогосподарського виробництва, 

а тому відносини в цій сфері є важливою складовою частиною аграрних правовідносин. 

Деякі види майна і майнових прав, такі як об'єкти аграрних правовідносин, 

притаманні тільки їм і не мають аналогів в інших галузях права. В першу чергу це 

стосується земельних і майнових паїв (часток), а також права на них і виділення землі і 

майна в натурі. 

Наявність об'єктів в аграрних правовідносинах обумовлює конкретні акти поведінки 

їх суб'єктів, закріплені у вигляді моделі в правах і обов'язках і реально здійснювані в 

повсякденному житті. Так, характер об'єкта, його якості дають можливість застосування 

специфічних форм захисту прав учасників аграрних правовідносин. Якщо об'єктом 

аграрних правовідносин виступає будь-яка річ, вона може бути відшукана в натурі, 

передана в користування особі, яка має на неї право, тощо. 

Структуру аграрних правовідносин складає зв'язок суб'єктивних прав і обов'язків, 

які становлять зміст правовідносин. Розглядаючи аграрні правовідносини як єдність 

матеріального змісту і правової форми, можна розрізнити такі зв'язки елементів 

правовідносин: 

1) зв'язок прав і обов'язків як закріпленої нормою моделі, що повинна обумовлювати 

реальну поведінку; 



89 
 

2) реальний зв'язок учасників правовідносин, який повинен відповідати моделі 

поведінки, закріпленої у відповідній нормі; 

3) зв'язок реальної поведінки і моделі, яка знаходить своє вираження в здійсненні 

прав і виконанні обов'язків. 

Дослідження структури аграрних правовідносин, як єдності правової форми і 

матеріального змісту, дає підстави зробити висновок про наявність таких елементів у 

структурі аграрних правовідносин: учасники аграрних правовідносин; права та обов'язки 

учасників, їх взаємозв'язок; реальна поведінка учасників правовідносин згідно з правами і 

обов'язками; об'єкти аграрних правовідносин. 

 

12.4. Суб'єкти аграрного права 

Суб'єктів аграрного права можна визначити як легалізованих юридичних та 

фізичних осіб, що проводять діяльність у сфері виробництва с/г продукції.  

Суб’єктів аграрного права можна класифікувати за різними підставами (як й інших 

суб’єктів господарювання): 

1. за формами власності – державні (у т.ч. казені), приватні, комунальні, колективні 

(ст. 63 ГК України), засновані на змішаній формі власності. 

2. залежно від предмету та цілей діяльності – аграрні підприємці, головною метою 

яких і предметом діяльності є виробництво с/г продукції; підприємства, статутні діяльність 

яких спрямована на агротехнічне, гідромеліоративне, технічне та інше забезпечення 

виробничої діяльності с/г товаровиробників; корпоративні установи, діяльність яких 

спрямована на надання фінансово-кредитних, страхових, посередницьких послуг для 

забезпечення виробничо-господарської діяльності аграрних виробників. 

3. за походженням капіталу – "національні” підприємства, підприємства з 

іноземними інвестиціями (не менше 10% статутного фонду), іноземні підприємства (100%). 

4. залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду 

– унітарні (один засновник) та корпоративні. 

5. залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації 

продукції за рік – малі (не більше 50 осіб та 500 тис. євро), великі (більше 1000 осіб та 

більше 5 млн. євро) та середні (інші). 

6. за організаційно-правовими формами – господарські товариства, кооперативи, 

підприємства, ФГ. 

 

12.5. Екологічне право України: поняття, предмет, система 

Екологічне право України — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні 

відносини, що складаються з приводу використання, відтворення природних ресурсів в їх 

неподільному стані з природним середовищем, охороною навколишнього природного 

середовища і забезпечення екологічної безпеки, метою яких є досягнення гармонійного 

співвідношення між природою і суспільством. 

Правильність визначення предмета правового регулювання є обов’язковою умовою 

доцільного застосування його норм. 

Предмет правового регулювання екологічного права складають екологічні 

правовідносини, що виникають у галузі використання природних ресурсів, охорони 

навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки, які базуються 

на різноманітності форм права власності, природокористування і права громадян на 

безпечне для життя і здоров’я навколишнє природне середовище. Виходячи з цього 

визначення, зміст предмета екологічного права складають відносини стосовно 

використання природних ресурсів (природоресурсні правовідносини) та правовідносини в 
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галузі екології (природоохоронні правовідносини). Таким чином, норми, що регулюють 

дані правовідносини, формують окремі підгалузі екологічного права, яке, в свою чергу, є 

комплексною галуззю права. 

Слід зазначити, що під природоресурсним правом слід розуміти сукупність правових 

норм, які регулюють природоресурсні правовідносини на основі державної власності на 

природні ресурси з метою раціонального їх використання і відновлення, охорони прав 

природокористувачів і держави, а під природоохоронним правом — сукупність правових 

норм, які регулюють природоохоронні правовідносини в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. 

Під методами правового регулювання екологічного права розуміють способи і 

прийоми, спрямовані на ефективне регулювання екологічних правовідносин, забезпечення 

реалізації прав і дотримання обов’язків суб’єктами цих правовідносин у галузі 

використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. 

Розрізняють імперативні (адміністративно-правові) та диспозитивні методи. 

Перші ґрунтуються на засадах підпорядкування. За характером дії вони можуть 

класифікуватись, як дозвільні, обмежувальні та упереджувальні. Диспозитивні методи 

базуються на засадах юридичної рівності сторін. Вони можуть поділятися на альтернативні, 

рекомендаційні та стимуляційні. 

Під системою екологічного права розуміють розміщення в певній логічній 

послідовності його структурних підрозділів (інститутів), які зумовлені змістом екологічних 

правовідносин. Систему екологічного права становлять загальна та спеціальна частини. 

До складу загальної частини належать такі інститути, як: інститут права 

природокористування; інститут охорони навколишнього природного середовища; інститут 

правового забезпечення екологічної безпеки; інститут правового регулювання здійснення 

екологічної експертизи; інститут юридичної відповідальності як засобу реалізації 

екологічного права. 

До складу особливої частини належать такі інститути, як: інститут правового 

режиму використання, відтворення та охорони земель; інститут правового режиму 

використання, відтворення та охорони надр; інститут правового режиму використання, 

відтворення та охорони вод; правового режиму використання, відтворення та охорони лісів; 

інститут правового режиму використання, відтворення та охорони атмосферного повітря; 

інститут правового режиму використання, відтворення та охорони тваринного світу; 

інститут користування природно-заповідним фондом. 

 

12.6. Законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища 

Під джерелами екологічного права розуміють нормативно-правові акти, що містять 

еколого-правові норми, призначені для регулювання екологічних правовідносин. В Україні 

основними джерелами є законодавчі і підзаконні нормативні акти. 

Конституція України є Основним законом і виступає началом будь-якої 

нормотворчості, в тому числі й еколого-правової. Саме в Конституції України закладені 

загальновизнані принципи, на яких базується і розвивається екологічне законодавство. Так, 

ст. 13 Конституції України проголошує, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та 

інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її 

континентального шельфу виключної (морської) економічної зони є об’єктами права 

власності українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними 

об’єктами права власності народу відповідно до закону. Разом з тим, кожен зобов’язаний 

не заподіювати шкоди природі, відшкодовувати збитки (ст. 66 Конституції України). 

 



91 
 

У зв’язку з численними законодавчими актами, які регулюють екологічні відносини, 

а також залежно від видів відносин, урегульованих нормами екологічного права, 

законодавчі акти можна поділити на кілька груп: 

1. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоресурсні відносини: 

Земельний кодекс України від 25.10.01; Кодекс України «Про надра» від 27.07.94; Лісовий 

кодекс України від 21.01.94; Водний кодекс України від 06.06.95; Закон України «Про 

тваринний світ» від 13.12.01; Закон України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.92; 

Гірничий Закон України від 06.10.99; Закон України «Про виключну (морську) економічну 

зону» від 16.05.95; Закон України «Про рослинний світ» від 09.04.99; Закон України «Про 

бджільництво» від 22.02.00; Закон України «Про видобування і переробку уранових руд» 

від 19.11.97; Закон України «Про меліорацію» від 14.01.00; Закон України «Про мисливське 

господарство та полювання» від 22.02.00 року; Закон України «Про концесії» 16.07.99 та 

ін. 

2. Законодавчі акти, що переважно регулюють природоохоронні відносини : Закон 

України «Про охорону атмосферного повітря» від 21.06.01; Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25.06.91; Закон України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.95; Закон України «Про поводження з 

радіоактивними відходами» від 30.06.95; Закон України «Про відходи» від 05.03.98; Закон 

України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.00 та ін. 

3. Законодавчі акти, що переважно регулюють екологічні відносини, пов’язані із 

здійсненням природоохоронних функцій уповноважених державних органів: Закон України 

«Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.00; Закон України «Про правовий 

режим надзвичайного стану» від 16.03.00; Закон України «Про екологічну експертизу» від 

09.02.95; Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» від 08.06.00; Закон України «Про аварійно-

рятувальні служби» від 14.12.99; Закон України «Про захист людини від впливу 

іонізуючого випромінювання» від 14.01.98 та ін. 

Особливого значення набувають розроблені і схвалені уповноваженими державними 

органами базові документи, що являють собою концептуальні засади екологічної політики 

держави. Зокрема, тут треба згадати: Концепція збереження біологічного різноманіття 

України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.97 спрямована на 

збереження, поліпшення стану та відновлення природних і порушених екосистем, 

середовищ існування окремих видів і компонентів ландшафтів; сприяння переходу до 

збалансованого використання природних ресурсів; підвищення рівня інформованості 

населення з питань біологічного різноманіття, а також активізація участі громадян у 

діяльності щодо його збереження; посилення відповідальності за збереження біологічного 

різноманіття підприємств, організацій та установ, діяльність яких пов’язана з 

використанням природних ресурсів або впливає на стан довкілля. 

До підзаконних нормативних актів належать Укази і розпорядження Президента 

України. Зокрема, це — розпорядження Президента України «Про заходи щодо організації 

роботи по поліпшенню екологічного стану річки Дніпро та якості питної води» від 03.07.92; 

Указ Президента України від 29.05.00, яким затверджено Положення «Про Міністерство 

екології та природних ресурсів України»; Указ Президента України «Про оголошення 

територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір’я, Чаусове-1, Чаусове-

2 Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» 

від 31.08.00 та ін. 

Також до цієї категорії належать постанови уряду, відомчі нормативні акти 

міністерств і відомств, акти органів місцевого самоврядування. 
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12.7. Екологічні права і обов’язки громадян 

Стаття 50 Конституції України встановлює, що кожен має право на безпечне для 

життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 

харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація 

ніким не може бути засекречена. 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

передбачені екологічні права громадян України (ст. 9). А саме, кожний громадянин України 

має право на: 

а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище; 

б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, 

матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно 

впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в 

прийнятті рішень з цих питань; 

в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів; 

г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів; 

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування; 

е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища 

(екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої 

інформації, за винятком обмежень, встановлених законом; 

є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої 

діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, 

будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні громадської екологічної експертизи; 

ж) одержання екологічної освіти; 

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і 

громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного 

впливу на навколишнє природне середовище; 

и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав 

громадян у порядку, передбаченому законом. 

Із переліку законодавчо закріплених екологічних прав громадян видно, що частина 

з них є матеріальними, а частина - процесуальними. До важливих процесуальних прав, без 

забезпечення яких неможливою є реалізація матеріальних прав, є право на доступ до 

екологічної інформації, участь у прийнятті рішень та доступ до правосуддя із питань, що 

стосуються довкілля. Крім того, що дані права закріплені на національному законодавчому 

рівні, їх забезпеченню, захисту та реалізації присвячується і міжнародні домовленості між 

державами - серед яких і Оргуська конвенція. 

У чинному законодавстві також встановлені гарантії екологічних прав громадян (ст. 

10 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища»), а саме екологічні права 

громадян забезпечуються: 

а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і 

поліпшення стану навколишнього природного середовища; 

б) обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні 

та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на 
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навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, 

розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів; 

в) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього 

природного середовища; 

г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища; 

д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров'ю і майну громадян 

внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

е) невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища; 

є) створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм 

законодавством. Ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі 

охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів 

зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної 

діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного 

середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до 

участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та 

використання природних ресурсів. 

Стаття 12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» 

встановлює й обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.  

А саме, громадяни України зобов'язані: 

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до 

вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища; 

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних 

нормативів та лімітів використання природних ресурсів; 

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів; 

г) вносити штрафи за екологічні правопорушення; 

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на 

навколишнє природне середовище. 

Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони 

навколишнього природного середовища відповідно до законодавства України. 

 

13. Розгляд цивільних, адміністративних і кримінальних справ в Україні 

13.1. Розгляд цивільних справ в Україні 

Цивільне судочинство — це врегульований нормами цивільного процесуального 

права порядок розгляду і вирішення цивільних справ. 

В Україні порядок здійснення цивільного судочинства встановлюється Цивільним 

процесуальним кодексом України, яким також визначено юрисдикцію та повноваження 

загальних судів щодо цивільних спорів. 

Відповідно до ЦПК, завданням цивільного судочинства є справедливий, 

неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного 

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, 

прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Суд та учасники судового процесу 

зобов'язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими 

іншими міркуваннями в судовому процесі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Провадження цивільного судочинства — це комплекс процесуальних дій, спрямованих 

на розгляд і вирішення певної категорії цивільних справ. В ЦПК визначено такі 

провадження в суді першої інстанції: 

 наказне провадження — призначене для розгляду справ за заявами про стягнення 

грошових сум незначного розміру, щодо яких відсутній спір або про його наявність 

заявнику невідомо; відповідно до статті 161 ЦПК України конкретні категорії справ 

можуть розглядатися в наказному провадженні або в спрощеному позовному 

провадженні; 

 позовне провадження — характеризуються наявністю спору між двома сторонами з 

протилежними інтересами. Поділяється на: 

o спрощене позовне провадження — призначене для розгляду малозначних 

справ, справ, що виникають з трудових відносин, справ незначної складності 

та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи; 

o загальне позовне провадження — призначене для розгляду справ, які через 

складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному 

позовному провадженні; 

 окреме провадження — спрямовуються на встановлення певних обставин, наявності 

юридичних фактів або юридичного статусу громадян, необхідних для реалізації 

суб'єктивних прав. 

Цивільне судочинство здійснюється стадійно, сукупність стадій залежить від 

провадження, в якому розглядається справа. Наприклад, стадії загального позовного 

провадження цивільного процесу: 

 відкриття провадження у цивільній справі; 

 підготовче провадження; 

 можлива стадія — врегулювання спору за участі судді; 

 розгляд справи по суті; 

 прийняття рішення по суті спору. 

Перегляд судових рішень здійснюється в інстанційному порядку: 

 апеляційне провадження; 

 касаційне провадження; 

Особливий випадок перегляду: 

 перегляд цивільної справи за нововиявленими або виключними обставинами. 

Заключна стадія: 

 виконання рішення. 

 

13.2. Розгляд адміністративних справ в Україні 

Адміністрати́вне судочи́нство — діяльність адміністративних судів щодо розгляду і 

вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного 

судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в 

адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів. 

Завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та 

своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою 

ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних 

осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень. 

Система адміністративного судочинства побудована наступним чином. 

Судами першої інстанції є: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
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по-перше, неспеціалізовані місцеві загальні суди. Вони поряд з адміністративними 

справами розглядають цивільні і кримінальні справи. Це районні, міські, районні у містах 

та міськрайонні суди; 

по-друге, окружні адміністративні суди. 

Місцеві загальні суди і окружні адміністративні суди є судами першої інстанції та не 

підпорядковані одне одному. 

Апеляційною інстанцією (тобто інстанцією, яка переглядає судові рішення, які не 

набрали законної сили) для місцевих загальних судів та окружних адміністративних судів 

є апеляційні адміністративні суди. Вони створюються на територіях, що складаються з 

декількох областей 

Вищою судовою інстанцією, касаційною інстанцією (переглядає судові рішення 

адміністративних судів першої інстанції та апеляційних адміністративних судів) в 

адміністративних справах є Верховний Суд, тобто Касаційний адміністративний суд у 

складі Верховного Суду. 

Підсудність 

Кодексом установлені предметна, територіальна й 

інстанційна підсудність адміністративних справ. 

Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за 

місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених КАСУ. 

Учасники справи, їх представники 

А) сторони, їх представники 

1. позивач 

Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи 

особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти 

владних повноважень. 

2. відповідач 

Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше 

не встановлено Кодексом. 

Б) треті особи. 

Представником у суді може бути адвокат або законний представник. Крім того, 

дозволене самопредставництво юридичної особи (через керівника або члена виконавчого 

органу, уповноваженого установчим документом). 

Б. Інші учасники судового адміністративного процесу 

1. помічник судді 

2. секретар судового засідання 

3. судовий розпорядник 

4. свідок 

5. експерт 

6. експерт з питань права 

7. перекладач 

8. спеціаліст. 

Основні положення адміністративного провадження 

Строк звернення до адміністративного суду. Адміністративний позов 

Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи 

встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з 

дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи 

інтересів. Для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень 

встановлюється тримісячний строк. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
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У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх 

обґрунтування. Позовна заява подається в письмовій формі позивачем або особою, якій 

законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

У відзиві відповідач викладає заперечення проти позову. 

У відповіді на відзив позивач викладає свої пояснення, міркування та аргументи 

щодо наведених відповідачем у відзиві заперечень та мотиви їх визнання або відхилення. 

У запереченні відповідач викладає свої пояснення, міркування та аргументи щодо 

наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, міркувань та аргументів і мотиви їх 

визнання або відхилення. 

Третя особа може надати свої пояснення щодо позову або відзиву. 

Стадії адміністративного провадження 

1. Пред'явлення позову 

2. Відкриття провадження 

3. Підготовче провадження 

4. Врегулювання спору за участю судді  

5. Примирення сторін  

6. Розгляд справи по суті 

1. Відкриття розгляду справи по суті 

2. З'ясування обставин справи та дослідження доказів 

3. Судові дебати 

4. Вихід суду для ухвалення рішення 

7. Проголошення судового рішення 

8. Перегляд судового рішення  

1. Апеляційне провадження 

2. Касаційне провадження 

3. Перегляд за нововиявленими обставинами 

4. Перегляд за виключними обставинами 

9. Виконання судового рішення. 

Категорії справ, у яких провадження здійснюється з особливостями, 

встановленими Кодексом адміністративного судочинства 

Складні справи 

 щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної 

Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших 

суб'єктів владних повноважень 

 щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента 

України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

 про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що 

на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності 

Термінові справи 

 щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з 

референдуму, членів цих комісій 

 щодо уточнення списку виборців 

 щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб'єктів, які порушують 

законодавство про вибори та референдум 

 щодо оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партії 

(блоку), інших суб'єктів виборчого процесу 

 у справах, пов'язаних із виборами Президента України 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


97 
 

 про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань 

 щодо гарантованого забезпечення потреб оборони 

 за зверненням органів доходів і зборів (зупинення видаткових операцій платника 

податків, підтвердження обґрунтованості адміністративного арешту майна 

платника, стягнення коштів за податковим боргом тощо) 

 щодо накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням тероризму та 

стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на 

підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, зняття арешту з таких активів та надання 

доступу до них 

 про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі 

невиконання ним вимог щодо несумісності 

 з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо 

притягнення до адміністративної відповідальності 

 з приводу рішень, дій або бездіяльності органу державної виконавчої служби, 

приватного виконавця 

 з приводу затримання, примусового повернення чи примусового видворення 

іноземців або осіб без громадянства. 

Зразкові і типові справи 

Зразкові справи розглядає Верховний Суд як суд першої інстанції. Адміністративний 

суд, у провадженні якого перебувають типові адміністративні справи, кількість яких 

визначає доцільність ухвалення зразкового рішення, може звернутися до Верховного Суду 

з поданням про розгляд однієї з них як зразкової. 

У рішенні суду в зразковій справі Верховний Суд зазначає ознаки типових справ та 

обставини, які обумовлюють типове застосування норм матеріального права та порядок 

застосування таких норм. 

При ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам певної зразкової справи, 

суд має враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні в такій 

зразковій справі. 

 

 

13.3. Розгляд кримінальних справ в Україні 

Криміна́льне судочи́нство — врегульована кримінально-процесуальними 

нормами діяльність суду з відправлення правосуддя у кримінальних справах. 

Кримінальне судочинство є основною і завершальною стадією кримінального 

процесу. 

Кримінальне судочинство здійснюється загальними судами. 

Підсудність — це розмежування повноважень судів щодо розгляду 

справ. Визначити підсудність означає вказати, яки́й суд буде розглядати дану справу. 

У сучасному кримінальному судочинстві застосовується підсудність у трьох 

розрізах: територіальна, інстанційна, предметна. 

Територіальна підсудність. 

Кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого 

вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних 

правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної 

юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за 

тяжкістю, — суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом 

кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах 

територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. 

Кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у вчиненні кримінального 

правопорушення не може здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи 

обіймав посаду судді. 

Кримінальні провадження щодо злочинів, що вчинені на території України і 

віднесені до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду, здійснює Вищий 

антикорупційний суд. 

Інстанційна підсудність. 

Кримінальне провадження у першій інстанції здійснюють місцеві загальні суди, а 

також Вищий антикорупційний суд 

Кримінальне провадження в апеляційній інстанції здійснюють апеляційні загальні 

суди, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. 

Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Верховний 

Суд (Касаційний кримінальний суд). 

Кримінальне провадження за нововиявленими обставинами здійснюється судом, 

який ухвалив рішення, що переглядається. 

Кримінальне провадження за виключними обставинами здійснюється судом, який 

ухвалив рішення, що переглядається, або Великою Палатою Верховного Суду. 

Предметна підсудність. 

Вищому антикорупційному суду підсудні кримінальні провадження стосовно 

конкретних корупційних злочинів, передбачених законом. Інші суди не можуть розглядати 

ці провадження. 

Учасники кримінального судочинства (судового провадження у кримінальній справі) — 

це особи, що беруть у ньому участь і володіють передбаченими законом процесуальними 

правами та обов'язками. Ними є: 

 сторони кримінального провадження: 

o з боку обвинувачення: 

 слідчий, 

 керівник органу досудового розслідування, 

 прокурор, а також 

 потерпілий, його представник та законний представник у випадках, 

установлених КПК; 

o з боку захисту: 

 підозрюваний, 

 обвинувачений (підсудний[2]), 

 засуджений, 

 виправданий, 

 особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, 

 їхні захисники та законні представники; 

 потерпілий, його представник та законний представник, 

 цивільний позивач, його представник та законний представник, 

 цивільний відповідач та його представник, а також 

 інші особи, за клопотанням або скаргою яких у випадках, передбачених КПК, 

здійснюється судове провадження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%83_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Нижче подано стадії судочинства у кримінальних справах згідно з новим Кримінальним 

процесуальним кодексом України та їх схематичний зміст. 

1. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ 

а) Підготовче провадження 

б) Судовий розгляд 

в) Винесення судового рішення. 

2. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Подання апеляційної скарги. — Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної 

інстанції. — Підготовка до апеляційного розгляду. — Заперечення на апеляційну скаргу. — 

Апеляційний розгляд. — Винесення судового рішення судом апеляційної інстанції. 

3. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ 

Подання касаційної скарги. — Відкриття касаційного провадження. — Підготовка 

касаційного розгляду. — Заперечення на касаційну скаргу. — Касаційний розгляд. — 

Винесення судового рішення судом касаційної інстанції. 

4. ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ 

Подання заяви про перегляд судового рішення. — Перевірка відповідності заяви 

вимогам КПК Касаційним кримінальним судом Верховного Суду. — Допуск справи до 

провадження. — Підготовка до перегляду судового рішення. — Розгляд справи. — 

Винесення судового рішення Касаційним кримінальним судом Верховного Суду.  

5. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ 

Подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. — 

Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами. — Перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами. — Судове рішення за наслідками 

кримінального провадження за нововиявленими обставинами. 
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