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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Визначити предмет та методологію теорії держави і права, місце теорії 

держави і права в системі юридичних і суспільних. 

ВСТУП 

Проблеми виникнення, природи, сутності держави і права, їх 

функціонування ролі і значення в житті суспільства, державно-правової 

дійсності й тенденцій її розвитку, політико-правових процесів і їх 



відображення у свідомості людей відносяться до числа найскладніших і 

ключових. Теоретичне осмислення й усвідомлення цих проблем – необхідна 

умова наукового управління суспільними процесами. Саме життя висунуло 

теорію держави і права до числа фундаментальнихнаук.  

Теорія держави і права - це загальна, загальнотеоретична юридична 

наука. Вона займається дослідженням проблем, загальних для всіх 

юридичних дисциплін. Останні, на відміну від теорії держави і права, мають 

більш конкретний, прикладний характер. Оскільки теорія держави і права 

розкриває глибинні зв'язки і відносини і на цій основі формулює головні, 

основні висновки, можна говорити про те, що теорія держави і права - наука 

фундаментальна.  

1. ПРЕДМЕТ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Предметом певної науки є те, що вона вивчає. У такому випадку йдеться 

про найбільш суттєві сторони держави і права. Це об'єкт вивчення спеціальних 

юридичних дисциплін. 

Скакун О. Ф. під предметом теорії держави і права розуміє об'єктивні 

властивості держави і права, основні та загальні закономірності виникнення, 

розвитку і функціонування державних і правових явищ. 

Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. вважають, що предметом теорії держави 

і права є держава і право як специфічні суспільні явища, загальні 

закономірності їх виникнення, призначення і функціонування, їх сутність, 

типи, форми, функції, структура і механізм дії, взаємовідносини між собою та 

правовідносини з іншими суб'єктами суспільного життя, основні державно-

правові категорії, спільні для всіх галузей юриспруденції, а також особливості 

державно-політичної і правової свідомості та правової культури. 

Кельман М. С., Мурашин О. Г. вважають, що предмет будь-якої науки, в 

тому числі теорії держави і права — це галузь пізнання об'єктивної 

реальності, на яку спрямоване наукове дослідження.  

На думку Петришина О. В. предметом загальної теорії держави і 

права є сутність і найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку, 



функціонування правових і державних явищ і процесів, а також головні, 

вихідні для всієї юридичної науки поняття. 

Держава і право тісно взаємопов'язані й окремо не існують. Держава 

встановлює правові норми і забезпечує їх виконання, право ж закріплює 

структуру держави, її функції, компетенцію і відтак вносить чітку визначеність 

у здійснення державою політичної влади. 

Тому теорія держави і права вивчає ці інститути в їх єдності і 

нерозривному зв'язку, аналізує загальні закономірності, за якими розвиваються 

як держава, так і право. Вона вивчає державу в її правовому оформленні, а 

право — в державному вираженні з урахуванням його соціально-економічної 

обумовленості, політичного призначення. 

Держава, встановлюючи норми права, забезпечує їх реалізацію, а для 

цього їй необхідне право як засіб примусу. Законодавство, як правило, є 

юридичною основою існування і функціонування всіх ланок політичної 

організації суспільства. Тому неможливо пізнати сутність держави і права, 

досліджуючи їх окремо. Наука тоді є наукою в повному розумінні цього слова, 

коли вона вивчає реально існуючі явища і процеси незалежно від волі і 

свідомості людей. Однією з таких юридичних наук є теорія держави і права. 

Більшість учених визнають, що виникнення та розвиток держави і права 

не залежать від волі та свідомості людей, оскільки це закономірний процес 

суспільних відносин. Така закономірність є предметом наукового пізнання, яка 

складає особливу сферу суспільного пізнання. 

Теорія держави і права вивчає далеко не всі закономірності розвитку 

держави і права, а переважно загальні, основні та супутні їм специфічні, що 

визначають державно-правову надбудову в цілому, а також сутність державно-

правових явищ і процесів: 

• закономірності виникнення держави і права, зміст їх історичних типів; 

• механізм, внутрішні та зовнішні функції держави; 

• призначення апарату публічної влади, ознаки держави і права; 



• у загальному плані розглядає форми реалізації права, а також юридичну 

відповідальність тощо. 

Загальні закономірності — це такі необхідні, причинно обумовлені 

зв'язки і відносини, які визначають розвиток держави і права. Проте кожен їх 

історичний тип має "власні" спільні закономірності, які також є предметом 

розгляду теорії держави і права. Наприклад, встановлено, що, незважаючи на 

специфіку виникнення держави і права в Афінах, Стародавньому Римі та у 

германців, загальними закономірностями такого процесу для всіх народів було 

виникнення моногамної сім'ї, приватної власності і протилежних соціальних 

груп, прошарків. 

Предмет теорії держави і права не співпадає з предметом інших 

галузевих юридичних наук. Предметом теорії держави і права є переважно 

загальні закономірності виникнення, розвитку, призначення і функціонування 

держави і права. Тому її називають загальною теорією держави і права на 

відміну від теорії конституційного права, теорії цивільного та кримінального 

права тощо. 

Таким чином, предметом теорії держави і права є вивчення системи 

загальних та окремих специфічних закономірностей виникнення, розвитку і 

функціонування держави і права, що розглядаються як цілісні інститути 

суспільства. 

Її предмет включає загальну характеристику: а) навчальної дисципліни і 

юридичної науки; б) держави; в) права; г) окремих питань з урахуванням 

спеціалізації теоретичних знань. 

Цілком зрозуміло, що економіка, політика, філософія, мораль та певні 

сфери культури в тій чи іншій мірі впливають на державу і право та, у свою 

чергу, відчувають їх вплив на собі. Всі ці явища об'єктивної дійсності різні за 

своїм впливом. Для істориків, політиків, соціологів, які вивчали соціальні 

процеси, керуючись вільною суб'єктивною свідомістю, але не володіли 

науковим методом пізнання, ця взаємодія була хаотичним нагромадженням 

різного за своїм характером матеріалу. 



Переважала істина в залежності від поглядів дослідників, хоча вони 

вирішували спільне завдання: відобразити в поняттях логіку історичного 

розвитку державноправових процесів і явищ у їх нерозривному зв'язку із 

законами розвитку суспільства. Процес зміни одного типу держави і права 

іншим не залежить від волі та свідомості людей — він є історично 

закономірним явищем. 

Отже, теорія держави і права з'ясовує об'єктивні закони суспільного 

розвитку, відображені в державі і праві, їх соціально-політичну мету, розкриває 

весь механізм державно-правового регулювання суспільних відносин і 

тенденції його розвитку. 

Щодо зв'язку держави і права з суспільними, перш за все з економічними 

відносинами, то слід сказати, що вони не є їх простим зліпком. Останні 

відображаються у свідомості політичних сил, які стоять при владі, формують у 

них певні політичні та правові переконання, на основі яких формується 

державна воля, виражена як закон. 

Тому теорія держави і права вивчає також і політичні відносини, вплив 

правової ідеології на розвиток цих інститутів. Нарешті, вона вивчає правові 

відносини і те як право здійснює вплив на суспільні відносини. 

Таким чином, теорія держави і права як юридична наука досліджує: 

а) предмет, методи, функції, систему, становлення, розвиток та 

значення загальної теорії держави і права для підготовки юристів в Україні; 

б) виникнення і розвиток держави, її взаємовідносини з суспільством, 

природою, економікою, політикою, правом та людиною; 

в) поняття держави та багатогранність її розуміння; 

г) форму, механізм, функції держави; 

г) поняття, ознаки та напрями побудови в Україні правової держави 

та громадянського суспільства; 

д) різні підходи до праворозуміння; 

є) поняття, ознаки, принципи, форми, функції права як волевиявлення 

Української держави та громадянського суспільства; 



є) систему права і систему законодавства, форми та види його 

систематизації; 

ж) норми права та їх співвідношення з іншими соціальними нормами; 

з) правореалізацію і правовідносини; 

и) правову поведінку і юридичну відповідальність;  

і) законність, правопорядок, суспільний порядок та дисципліну;  

ї) правосвідомість, правову культуру та правове виховання;  

й) правове регулювання та його механізм;  

к) правові системи та їх види;  

л) охоронну систему та правоохоронну діяльність;  

м)тлумачення норм права; н) процесуальне право; 

о) правовий статус особи та роль правоохоронних органів у забезпеченні 

реалізації прав людини і громадянина та ін. 

Предмет теорії держави і права, як і будь-якої науки, не залишається 

незмінним. Соціальна практика в нашій країні і за кордоном ставить перед 

наукою все нові й нові питання, які потребують теоретичного осмислення і 

вирішення на основі політичного узагальнення і практики. Теорія, яка 

перевірена практикою і має науковий характер, вказує шлях державно-

правового будівництва, допомагає досягти найбільших успіхів у цій справі. В 

першу чергу потрібно дослідити такі проблеми: 

• закономірності розвитку апарату влади і управління, шляхи підвищення 

його ефективності; 

• шляхи розвитку політичної системи, демократії, удосконалення форм 

представницького та безпосереднього народовладдя; 

• шляхи вдосконалення системи права і розробка основ систематизації 

законодавства, практики його реалізації; 

• аналіз проблеми реалізації законності як невід'ємного компонента 

життя українського суспільства; 

• роль права як регулятора суспільних відносин у період переходу до 

ринкової економіки; 



• мета впливу держави і права на суспільні відносини, функції права 

тощо. 

Погляд на державу і право як на історично закономірні інститути 

людського суспільства є логічним висновком учення про суспільство. Теорія 

держави і права вивчає державно-правові явища в тісному і нерозривному 

зв'язку з іншими феноменами цивілізованого суспільства. Тому правильна 

теорія не може обійтись без узагальнення практики державного будівництва і 

реалізації права в правовідносинах. Володіючи теоретичною наукою, можна 

пояснити минуле, зрозуміти сучасні явища і зазирнути в майбутнє. Проте 

держава і право не є пасивним наслідком цих процесів, вони є відносно 

самостійною, активною силою. Держава і право постійно впливають, перш за 

все, на економіку, а відтак на весь хід історії. В сучасних умовах соціально-

політичний розвиток в усіх країнах світу характеризується зростанням ролі 

держави і права в житті суспільства. 

У всіх юридичних навчальних закладах теорія держави і права 

викладається як фундаментальна, обов'язкова навчальна дисципліна. Вона має 

свій предмет і методи вивчення, свої джерела і систему навчального курсу. 

Предметом навчального курсу є вивчення загальних закономірностей 

виникнення, розвитку та функціонування держави і права, інших державно-

правових явищ. 

Система навчального курсу включає такі основні блоки: а) вступ до 

курсу загальної теорії держави і права; б) суспільство, держава, право; в) 

загальне вчення про державу; г) загальне вчення про право; і) характеристика 

окремих явищ та процесів державно-правової дійсності з урахуванням 

специфіки вищого навчального закладу. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, предметом теорії держави і права є вивчення системи 

загальних та окремих специфічних закономірностей виникнення, розвитку і 

функціонування держави і права, що розглядаються як цілісні інститути 

суспільства. 



Її предмет включає загальну характеристику: а) навчальної дисципліни і 

юридичної науки; б) держави; в) права; г) окремих питань з урахуванням 

спеціалізації теоретичних знань. 

2. МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

Ступінь достовірності пізнавальної діяльності визначається як 

відповідність її результатів «реальному стану речей», котра безпосередньо 

залежить від обрання і використання правильного шляху та найбільш 

адекватних засобів наукового дослідження. Тому питання методологічного 

забезпечення є першочерговими для теоретичного дослідження в будь-якій 

предметній сфері, зокрема у царині права, а методологія дослідження 

правової реальності становить вступну частину правознавства. Лише за 

умови озброєності сучасною методологією та відповідними методами 

наукового пізнання вітчизняна правова наука зможе виконати поставлені 

перед нею завдання щодо розбудови засад правової, демократичної держави 

та формування національної правової системи. 

У наукознавстві методологія розуміється як теоретична основа та 

способи організації пізнавального процесу, що характеризують пізнання з 

погляду його загальних форм, можливостей пізнавальних засобів та 

механізмів, які зумовлюють логічну послідовність наукового дослідження. 

Методологія відображає певний кут зору на предметне поле дослідження, 

який висвітлює увесь процес досягнення наукового результату, передбачає 

використання відповідних засобів, прийомів та способів пізнання. 

Структура методології будь-якої науки передбачає загальний 

(філософський) підхід — наявність концептуальних ідей і вихідних понять, 

котрі визначають сенс і увесь зміст дослідження, та конкретні методи -— 

більш формалізовані дослідницькі способи, прийоми та засоби. 

Загальний (філософський) підхід включає концептуальні ідеї і вихідні 

поняття, які виконують роль засадних думок про предмет наукового 

дослідження, містять в згорнутому вигляді увесь його можливий зміст, 

визначають можливе поле і горизонт дослідження, виступають імпульсом і 



супроводжують увесь процес пізнання. 

Метод — це спосіб пізнання, формулювання наукових гіпотез, 

перевірки доказовості висновків за допомогою різних конкретних засобів та 

прийомів. 

На відміну від предмета дослідження, який дає відповідь на запитання, 

що досліджує та чи інша наука, метод характеризує, як саме, за допомогою 

яких способів, засобів та прийомів це відбувається. Методи пізнання 

послуговують розкриттю та розгортанню змісту предмета дослідження, 

систематизації набутих знань. 

У правознавстві методи пізнання — інструмент, який дозволяє 

проникнути в специфіку правової реальності, адекватно її пізнати та 

відобразити за посередництвом певної наукової картини юридичного світу — 

системи правових категорій та понять. 

Метод виник на основі чуттєвої діяльності людини. Поняття методу 

ввели в обіг стародавні греки, розуміючи його як шлях дослідження, теорію, 

вчення, спосіб досягнення якої-небудь мети, вирішення конкретного 

завдання, сукупність прийомів чи операцій практичного або теоретичного 

освоєння дійсності. Загальновідомим є вислів англійського філософа XVII ст. 

Ф. Бекона, який порівнював метод з ліхтарем, що висвітлює шлях ученому: 

навіть кульгавий, який йде з ліхтарем по дорозі, випередить того, хто біжить 

в темряві по бездоріжжю. Засобами, які допомагають «розуму йти по дорозі», 

є правильно обрані і належно застосовані до певної пізнавальної ситуації 

методи наукового пізнання. 

Методологія правової науки виступає як зумовлена особливостями 

правової реальності цілісна та узгоджена система способів пізнання, що 

включає такі складові: 1) загальний (філософський) підхід; 2)загальнонаукові 

методи; 3) спеціальні методи; 4) власні правові методи. 

Загальний (філософський) підхід виступає світоглядною основою 

правознавства, а сукупність методів (загальнонаукових, спеціальних та 

власних) становить «набір» робочих інструментів формування державно-



правових знань. Завдання ефективного застосування методології полягає в 

прагненні до найбільш точного і адекватного відображення наукового 

предмета пізнання шляхом забезпечення повноти та всебічності дослідження, 

знаходження оптимального співвідношення як між рівнями методології — 

філософськими підходами і формалізованими методами, так і між різними 

конкретними методами дослідження. 

Методологія теорії держави і права як фундаментальної правової науки 

передбачає передусім пошук виваженого співвідношення загальних 

(філософських) підходів та загальнонаукових методів пізнання зі 

спеціальними та власними правовими методами. Зокрема, сьогодні у 

вітчизняній юриспруденції відчувається чітка тенденція до соціологізації 

правових знань. Проте попри всю важливість загальних методологічних 

положень пріоритетну роль у правознавстві покликані відігравати саме її 

власні методи та понятійний апарат, який має методологічне значення. Адже 

перебільшення значущості не правових — філософського, соціологічного чи 

кібернетичного — методів може привести до результатів, які за своїм змістом 

будуть мало придатними для нормотворчості та юридичної практики. 

Метод наукового дослідження слід відрізняти від методики, яка може 

застосовуватися у будь-якій (необов'язково науковій) діяльності. Методика 

розуміється як сукупність практичних способів ефективного здійснення 

будь-якої діяльності, зокрема, технічних засобів збирання, зберігання, 

систематизації та узагальнення інформації в процесі наукового дослідження 

— складання плану дослідження, вивчення літератури, архівних матеріалів, 

юридичної практики, їх конспектування і фіксація та ін. Наприклад, методика 

проведення слідчих дій входить до складу предмета дослідження 

криміналістики як прикладної юридичної дисципліни. 

Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права 

Методи дослідження, які застосовуються у загальній теорії держави і 

права, залежать передусім від філософських підходів, з яких ведеться пошук, 

що зумовлює вибір найдоцільніших в контексті обраного загального підходу 



конкретних способів, засобів та прийомів досягнення адекватного наукового 

результату. 

У зв'язку з цим не можна погодитися з беззаперечним відкиданням 

положень матеріалістичного підходу і вироблених юридичною наукою на 

його основі положень. За відмови від вульгаризованого бачення однобічної 

зумовленості держави і права як частини надбудови суспільства виключно 

його економічним базисом це стосується перш за все висновку про тісний 

зв'язок держави і права з економічними, соціальними, політичними, 

культурними та іншими суспільними чинниками. 

Зберігає за нинішніх умов свою цінність діалектична методологія 

дослідження державно-правових явищ. її основою виступають принципи і 

закони діалектичної логіки — закон переходу кількісних змін в якісні, закон 

єдності і боротьби протилежностей, закон заперечення заперечення. 

Діалектичний підхід передбачає необхідність всебічного вивчення держави і 

права як явищ, що знаходяться в динаміці та постійному оновленні, 

пов'язаних з іншими соціальними чинниками — економікою, політикою, 

духовною сферами. Для цього загальна теорія держави і права має 

пов'язувати свої висновки з використанням досягнень усіх суспільних і 

юридичних наук. Дослідження державно-правової дійсності значною мірою 

спрямовується такими загальними категоріями діалектики, як сутність і 

явище, форма і зміст, можливість і дійсність. На цій основі сама юридична 

наука повинна весь час поглиблювати знання про державу і право, 

переходити від емпіричного до теоретичного рівня, що є проявом 

діалектичної ідеї безперервного руху в природі, суспільстві та мисленні. 

Іншим підходом до пізнання дійсності є метафізика, яка ґрунтується 

на граничних, позаексперементальних принципах і началах буття, знання, 

культури. З цього погляду предмети і явища розглядаються у статиці, як 

відсторонені від впливу інших чинників, що дає можливість «заглянути 

усередину» правових явищ, процесів, досліджувати їх ознаки і властивості, їх 

юридичну природу та специфіку. Саме такий спосіб пізнання права і 



правових інститутів застосовував німецький юрист Г. Кельзен, який 

вважається одним із найбільш видатних учених у галузі юриспруденції XX 

ст., котрий обґрунтував нормативістське вчення про право. 

У сучасних умовах глобалізації та культурного різноманіття виникають 

методологічні підходи до дослідження держави і права, які дозволяють по-

новому розкрити різні грані цих складних феноменів і орієнтуються на 

створення інтегральних концепцій права. Вони піднімають такі питання, які 

залишаються поза увагою юриспруденції, сформованої на основі 

традиційних підходів. Найбільш значущими серед них є феноменологічний, 

герменевтичний, синергетичний, антропологічний та комунікативний. 

Феноменологічний метод передбачає відмову від будь-яких ідеалізацій 

та сприйняття єдиної передумови — можливості описання спонтанного 

змістовного життя свідомості або інтерпретації фундаментальних структур 

людського існування. Самоочевидні структури, що передують нормам права, 

правовим інститутам та правовому мисленню, розуміються як загальне, що є 

у всіх правових явищах, їх генетичний принцип, який породжує всі можливі 

одиничні прояви права. Відповідно норми права розглядаються як такі, що не 

створюються і не винаходяться законодавцем, а відкриваються подібно 

законам математики. Подальший розвиток феноменологічного методу 

пов'язаний з поняттям життєвого світу — сукупності первісних думок, 

очевидностей, вірувань, які не потребують доказів та надають нормативним 

структурам суспільства і держави імперативності. Для цього вважається 

необхідним виявити значущості, які людина надає типовим життєвим 

ситуаціям за посередництвом діалогу, співучасного спостереження, вживання 

у роль та інших подібних методів. 

Герменевтичний підхід до права продовжує лінію феноменології. 

Герменевтика — це наука про інтерпретацію (тлумачення) тексту. В межах 

герменевтики розуміння права розглядається як основа правової реальності, а 

тому буття права включає в себе інтерпретацію. Для того щоб зрозуміти 

норму, слід розуміти кожну конкретну ситуацію, на яку ця норма 



поширюється, і навпаки, для розуміння ситуації слід розуміти норму як ціле. 

Тлумаченню і закону, і ситуації передує передрозуміння, яке складається на 

основі досвіду знання попередніх нормативно-правових актів і юридичних 

ситуацій. Інтерпретація розглядається лише як процес упізнавання сенсу в 

об'єктивованих формах тексту, який їх одушевляє. При цьому слід 

додержуватися певних вимог (канонів): 1) відповідності герменевтичної 

реконструкції точці зору автора; 2) залежності цілого від частин, а частин — 

від цілого (так зване герменевтичне коло, яке розв'язується «передзнанням» 

про ціле до його розчленування на частини); 3) співвіднесення об'єкта, що 

інтерпретується, з духовним горизонтом інтерпретатора; 4) смислової 

відповідності позиції інтерпретатора з імпульсами, які виходять від об'єкта, 

що інтерпретується. 

Активно застосовується й синергетичний підхід до дослідження 

держави і права. Синергетика є комплексною наукою про системи, що 

саморозвиваються, мають нерівноважний, слабко детермінований характер, 

поведінку яких важко передбачити. Такі характеристики мають всі складні 

соціальні системи, в тому числі право. Методологічні ідеї синергетики 

дозволять краще зрозуміти різні процеси самоврядування і управління в 

державно-правовій сфері, особливо за умов розвитку демократичних засад. 

Нові дані про конструктивну роль випадку в суспільному розвитку більш 

глибоко пояснюють суб'єктивний чинник у державно-правовому житті 

суспільства, дозволяють поряд з причинно-наслідковими зв'язками 

враховувати і випадкові, вірогідні зв'язки. 

Одним з методологічних підходів, актуальних для сучасної 

юриспруденції, є антропологічний. Його застосування до права полягає у 

«людському вимірі» правових явищ. Цей підхід актуалізується в умовах 

активного співіснування різних правових культур та систем, зумовлений 

необхідністю відповіді на запитання: чи існує загальне у всіх людей в різних 

культурах? На основі етнографічних досліджень на стику антропології та 

юриспруденції в другій половині XIX ст. складається юридична антропологія 



як певний напрямок історико-правових досліджень. Спираючись на висновки 

про природу людини антропологія намагається обґрунтувати право і 

правопорядок. Так, початковим антропологічним фактом для обґрунтування 

права може бути думка Аристотеля про те, що людина — істота політична. 

Це означає, що людина живе разом з іншими людьми, але не зливається з 

ними, що зумовлює можливість подвійного вияву її ставлення до інших 

людей: як істоти кооперативної, що допомагає іншим і доповнює їх, та істоти 

конфліктної, що несе загрозу іншим людям. Саме необхідністю обмеження 

конфліктності людини і розвитку її кооперації й зумовлюється існування 

такого соціального інституту, як право. 

У контексті розроблення інтегрального праворозуміння перспективним 

є комунікативний підхід до права. Згідно з ним право розглядається як форма 

взаємодії (комунікації) суб'єктів, котру неможливо локалізувати в одній 

точці, що позначається термінами «норма», «правовідносини», «закон» і т. д. 

Право розглядається як частина життєвого світу людини, комунікація, яка 

існує лише в системі: 1) текстуальних форм об'єктивації (наприклад, закону); 

2) суб'єктів с власним психічним світом, що сприймають і інтерпретують 

право; 3) легітимації права відповідно до ціннісних стандартів (у тому числі 

ідеалів); 4) взаємодіючих суб'єктів — носіїв відповідних прав і обов'язків. 

Сутність усіх цих підходів полягає в тому, що вони орієнтовані на 

вивчення динаміки суспільства та його інститутів, в тому числі держави і 

права. Водночас для них характерним є уявлення про наявність 

універсального начала, яке є породжуючим принципом і критерієм оцінки 

існуючого. А це дає можливість зберегти цілісність різноманітного в 

культурному відношенні суспільства і не допустити його розпаду та анархії. 

Історія науки, в тому числі юридичної, свідчить про те, що найсприятливіші 

умови для її розвитку створює не моністичний підхід з однієї філософської 

позиції, а їх плюралізм, який спирається на визнання не тільки можливості, а 

й доцільності декількох (багатьох) шляхів до пізнання істини, що, проте, не 

повинно призводити до еклектики чи методологічного хаосу. Зіставлення та 



інтеграція знань, набутих на основі різних підходів — матеріалістичного і 

ідеалістичного, діалектичного і метафізичного, нових методологічних 

підходів, здатні забезпечити реальну, а не декларативну всебічність та 

зумовлену цим повноту наукового дослідження, а тому лише збагачує науку і 

підвищує цінність її висновків. 

Загальнонаукові методи пізнання держави і права 

Загальний філософський підхід конкретизується передусім через 

загальнонаукові методи пізнання, до яких належать логічні, історичний та 

системний методи. 

Логічний метод включає аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, 

визначення понять та їх класифікацію, сходження від конкретного до 

абстрактного та від абстрактного до конкретного і под. Аналіз — це уявне 

розчленування явища, яке вивчається, на складові частини і Дослідження 

кожної з них окремо. Натомість шляхом синтезу створюється єдина цілісна 

картина. За допомогою індукції забезпечується перехід від вивчення 

одиничних чинників до загальних положень і висновків, а дедукція робить 

можливим перехід від найбільш загальних висновків до відносно конкретних. 

Так, процес дослідження від конкретного до абстрактного, коли вивчаються 

різні види юридичної відповідальності (кримінальна, адміністративна, 

дисциплінарна, цивільно-правова), дає змогу сформулювати загальне поняття 

юридичної відповідальності. Сформулювавши, наприклад, поняття форми 

держави сходженням від абстрактного до конкретного, можна перейти до 

аналізу її конкретних видів — форми правління, форми Державного устрою, 

державного режиму. 

На основі логічного методу формуються правові поняття, відбуваються 

їх класифікація, поділ досліджуваних явищ на окремі види та підвиди. 

Цінність цього методу полягає в тому, що він дає можливість формулювати в 

коротких дефініціях всю різнобічність і багатство державно-правових явищ, 

позбавитися зайвого опису деталей і створює можливості для належного 

орієнтування в межах правової науки, законодавства, механізму 



правозастосовної діяльності. 

Використовуючи історичний (хронологічний) метод, теорія держави і 

права досліджує державу і право, правові інститути і процеси в тій 

послідовності, в якій вони виникали, розвивалися та змінювалися одні 

іншими. Це дозволяє конкретно уявити всі особливості різних правових і 

державних явищ. Проте надмірна кількість описового матеріалу і історичних 

подробиць може ускладнити теоретичне вивчення держави і права. Відтак, 

матеріал, нагромаджений за допомогою хронологічного методу, підлягає 

логічному опрацюванню та впорядкуванню. Історичний метод наочно 

засвідчує, що в суспільстві розвиток йде від простого до складного. Стосовно 

науки про державу і право це означає, що в усій сукупності державно-

правових явищ і процесів необхідно в першу чергу виділити ті, які виникли 

раніше і є основою сучасних як більш складних. 

Системний метод у правовій науці передбачає погляд на державу і 

право як на системи, що складаються з окремих елементів, кожен з яких 

виконує певну функцію, між якими існує взаємозв'язок (структура), що 

зумовлює місце кожного елемента в цій системі. Кожна соціальна система є 

відкритою до зовнішнього впливу та складовою частиною системи більш 

високого порядку. 

Завдання наукового дослідження з позицій системного методу полягає 

в тому, аби, наприклад, установити структуру певної правової системи, 

визначити функції кожного з її елементів, взаємозв'язки кожного елемента з 

іншими елементами тієї ж системи і більш загальною системою. Зокрема, 

законодавство розглядається як таке, що складається з галузей, котрі є 

елементами системи законодавства. Галузь законодавства як структурний 

елемент системи у свою чергу поділяється на більш дрібні структурні 

елементи — підгалузі та інститути законодавства. Кожний державний орган 

вивчається як сполучений з усіма іншими державними органами системними 

зв'язками, від місця того чи іншого органу в системі державного апарату 

залежать його функції і компетенція. 



Спеціальні та власні методи правознавства 

Спеціальними методами, які використовуються в правознавстві, є 

методи, розроблені в межах інших конкретних наук, — статистичний, 

конкретно-соціологічний, психологічний, кібернетичний, моделювання, 

соціального експерименту. 

За сучасних умов широкі можливості для визначення тенденцій 

розвитку правових явищ та процесів відкриваються перед застосуванням 

статистики — судової, кримінологічної тощо. Конкретно-соціологічний 

метод пов'язаний передусім з дослідженням юридичної практики. Матеріали 

соціологічного дослідження можуть бути одержані внаслідок спостереження, 

опитування, анкетування, ознайомлення з судовою та іншою державно-

правовою практикою, документами. Аналіз одержаних результатів та їх 

узагальнення можуть застосовуватись і на початковому етапі дослідження як 

його практична база, і для перевірки дієвості певних державно-правових 

інститутів, підготовки висновків щодо ефективності їх реалізації і 

необхідності удосконалення, а також виявлення ставлення громадської думки 

до їх функціонування. Кібернетичний метод передбачає використання у 

правових дослідженнях законів соціального управління, а тому 

застосовується в «управлінських» галузях права — адміністративному та 

деяких інших. Створення ідеальних моделей та перевірка їх дієвості є 

невід'ємною складовою теоретичного дослідження в галузі держави і права. 

Не можуть бути ефективними будь-які рішення в правовій сфері без 

урахування психологічних чинників, висвітлювати які покликані засоби, 

прийоми та способи, запозичені з психології. Нарешті, найбільш наглядним 

методом, який здатен підтвердити достовірність висновків правової науки, є 

проведення соціального експерименту. 

Власні методи правознавства, до яких відносять формально-

юридичний (юридико-технічний, догматичний) та порівняльний методи, 

застосовуються на стадії дослідження законодавства та юридичної практики. 

Формально-юридичний метод використовується для пізнання 



внутрішньої форми правових явищ і процесів, дозволяє на основі 

узагальнення та виявлення ознак формулювати поняття, дефініції, 

визначення, ін застосовується для з'ясування волі законодавця, вираженої в 

тексті закону. Особливість цього специфічного для юриспруденції методу 

полягає в зосередженні уваги на логічному опрацюванні правових норм. За 

допомогою різних логічних операцій окремі правові положення 

трансформуються в загальні поняття, з яких у свою чергу виводяться певні 

логічні наслідки, здійснюється їх тлумачення. Логічне оброблення може 

проводитися щодо матеріалів, які характеризують окремі правові явища, — 

нормотворчості, норм права, їх реалізації тощо. 

Застосування порівняльного методу включає різні напрямки 

дослідження державно-правових явищ. Аналіз певного явища на різних 

історичних етапах сприяє встановленню тенденцій і закономірностей його 

розвитку. На цій основі можна простежити наявність чи відсутність 

наступності в розвитку такого явища, як держава і право, і дійти висновку 

про доцільність або недоцільність використання відповідного історичного 

досвіду. Так, розвиток прав і свобод людини і громадянина в Україні та 

інших демократичних країнах дає змогу зробити висновок про наявність 

постійних тенденцій до їх розширення і посилення їх захисту. Вибір для 

України змішаної форми державного управління співзвучний історичним 

традиціям гетьманської влади у сполученні із забезпеченням участі 

населення у вирішенні громадських справ на тих етапах розвитку України. 

Порівняння можуть здійснюватися і з формами держави і права 

іноземних країн чи їх окремих інститутів. Це дає можливість виявити спільні 

риси і відмінності державно-правових явищ, їх позитивні і негативні риси. 

Таким чином узагальнюється досвід, частина якого може враховуватися в 

процесі розвитку національної державної і правової систем. В Україні таке 

врахування особливо необхідне в процесі правового врегулювання ринкових 

та інших пов'язаних з ними суспільних відносин. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 



Методологія правової науки виступає як зумовлена особливостями 

правової реальності цілісна та узгоджена система способів пізнання, що 

включає такі складові: 1) загальний (філософський) підхід; 2)загальнонаукові 

методи; 3) спеціальні методи; 4) власні правові методи. 

Отже, кожен метод має свою сферу застосування та відображає лише 

певний аспект наукового дослідження. Відтак, методи можуть бути 

ефективним інструментарієм лише у своїй сукупності, натомість 

необгрунтоване ігнорування якогось окремого способу теоретичного пошуку 

здатне привести до недостовірного наукового результату. Слід урахувати й 

те, що у різних правових дисциплінах співвідношення використовуваних 

методів неоднакове. У кримінології, наприклад, основним є конкретно-

соціологічний метод, в галузевих юридичних науках важлива роль 

відводиться формально-юридичному методу, теорія держави і права надає 

пріоритет системному методу, історико-юридичні науки — хронологічному. 

3. МІСЦЕ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ 

ЮРИДИЧНИХ НАУК 

Теорія держави і права належить до системи юридичних наук, 

об'єднаних загальною назвою — правознавство. 

За класифікацією юридичних наук вона належить до теорети-ко-

історичних наук разом з історією держави і права та історією політичних і 

правових вчень (або вчень про державу і право). 

Історія держави і права вивчає процес історичного розвитку державно-

правових форм життя конкретних країн у хронологічному порядку, тобто 

застосовує переважно історичний метод. Теорія держави і права досліджує 

розвиток держави і права в 

узагальнено-теоретичному вигляді, тобто застосовує переважно 

формально-логічний метод. Конкретні дані історії держави і права 

використовуються теорією держави і права для теоретичних узагальнень, 

вироблення загальних закономірностей розвитку держави і права різних 

народів у конкретні історичні періоди. 



Історія вчень про державу і право досліджує і висвітлює історію 

виникнення і розвитку теоретичних знань про державу і право. Історично 

закономірний процес накопичення людьми уявлень про державно-правові 

явища відбивається у вченнях, теоріях, ідеях мислителів різних народів світу 

(Аристотеля, Монтеск'є, Руссо, Канта та ін.). Теорія держави і права вивчає 

результати їх пошуків у вигляді узагальнень і відіграє суттєву роль як одна з 

найважливіших передумов удосконалення теоретичних розробок проблем 

держави і права. Історія вчень про державу і право немов би виступає 

історичною частиною теорії держави і права. Вона поставляє матеріал про 

історичне формування поняттєвого апарату теорії. Наприклад, теорія 

держави і права досліджує проблему державного суверенітету (поняття, 

види, ознаки). Історія вчень про державу і право надає відомості про те, коли 

(XVI ст.), ким (французьким мислителем Жаном Боденом) і у зв'язку з чим (з 

метою обґрунтування абсолютної монархії) уперше було розроблене поняття 

державного суверенітету, розкриває його основні ознаки в трактуванні цього 

мислителя. 

Якими є взаємовідносини теорії держави і права і галузевих юридичних 

наук ? 

Теорія держави і права — наука, що має відносну самостійність щодо 

інших юридичних наук завдяки безпосередньому зв'язку з державно-

правовою дійсністю. Всі галузеві юридичні науки — емпіричні. Це означає, 

що усі вони ґрунтуються на фактах, тобто на даних або явищах, що 

спостерігаються і піддаються перевірці. Завдання теорії держави і права 

полягає у тому, щоб систематизувати, витлумачити та узагальнити факти 

державно-правової дійсності. Вона вносить порядок і смисл до набору 

фактів, налагоджує належні взаємозв'язки між ними і виводить із них певні 

узагальнення. Теорія без фактів може бути порожньою, але факти без теорії 

— нісенітні. Теорія держави і права вивчає основні загальні закономірності 

державних і правових явищ у цілому, незалежно від того, у якій конкретній 

сфері громадського життя вони відбуваються. Вона сама безпосередньо, за 



допомогою своїх методів і прийомів осягає головне і глибинне в державі і 

праві, знаходячи його в юридичній практиці. 

Теорія держави і права — узагальнююча загальнотеоретична наука 

відносно інших юридичних наук, яка інтегрує їх досягнення. 

Галузеві юридичні науки (наука кримінального права, наука цивільного 

права, наука адміністративного права та ін.) вивчають певні державно-

правові явища (правовідносини, правопорушення тощо) з точки зору 

характеристик, властивих даним явищам у конкретних сферах правового і 

державного життя. 

Кожна з наук, суміжних із теорією держави і права, орієнтується лише 

на один з аспектів вивчення держави і права. Теорію держави і права 

відрізняє узагальнюючий, об'єднуючий і цілісний підхід, що враховує 

результати досліджень інших наук для вироблення найвідповіднішої позиції 

у змалюванні, аналізі та поясненні «правових даних». 

Теорія держави і права не підміняє теорію галузевих юридичних наук і 

не розчиняється в ній. Кожна галузева юридична наука досліджує 

закономірності та особливості власного предмета. Сфера теоретичних 

узагальнень у галузевих юридичних науках значно вужче, ніж у теорії 

держави і права. Так, теорія держави і права вивчає не кримінально-правові 

злочини (галузь науки кримінального права), не цивільно-правові 

правопорушення (галузь науки цивільного права) тощо, а правопорушення в 

узагальненому вигляді, враховує загальне і особливе, що властиво усім видам 

правопорушень. 

У рамках теорії держави і права відбувається підсумовування знань, 

отриманих галузевими і спеціальними юридичними науками, а також 

загальнотеоретичних даних, здобутих при вивченні юридичної практики. 

Іншими словами, теорія держави і права є систематизований результат знань, 

накопичених окремими юридичними науками і юридичною практикою. 

Теорія держави і права — методологічна, базова наука відносно 

галузевих юридичних наук, її висновки, загальнотеоретичні положення є 



підґрунтям для вирішення спеціальних питань галузевих наук. Виробляючи 

свою галузеву теорію, ці юридичні науки керуються методологічними 

положеннями теорії держави і права. Так, модель правового статусу 

підозрюваного (галузь науки кримінального процесу) грунтується на 

загальнотеоретичній моделі правового статусу людини. 

Теорія держави і права формує свої висновки в тісному зв'язку з 

галузевими науками, використовує фактичний матеріал, що міститься в них, 

спирається на їх досягнення. Це забезпечує цілісність наукових уявлень і 

єдність категоріального апарату в усіх юридичних науках. Основні державно-

правові категорії поняттєвого апарату науки теорії держави і права — 

загальні для всієї юридичної науки. 

У взаємовідносинах теорії держави і права і галузевих юридичних наук 

існує своєрідна рівноправність, яка полягає у взаємному збагаченні і взаємній 

допомозі в пізнанні системи закономірностей держави і права. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, місце теорії держави і права в системі юридичних наук 

визначається тим, що вона: 

1) є загальнотеоретичною, методологічною, базовою щодо інших 

юридичних наук; 

2) об'єднує і використовує дані і висновки юридичних наук з метою 

більш глибоких загальнотеоретичних узагальнень; 

3) досліджує (змальовує, аналізує, пояснює) основні закономірності 

розвитку держави і права в цілому; 

4) виробляє загальні поняття, принципи, на які спираються інші 

юридичні науки. 

Слід зважити на те, що зміст навчальної дисципліни визначається 

змістом досліджуваної науки. Водночас система навчальної дисципліни є 

зменшеною проекцією системи науки. 



Високий рівень розвитку науки теорії держави і права в змозі 

забезпечити якісну систему викладання з урахуванням спеціалізації вищої 

юридичної освіти. 

4. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ТА СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

Теорія держави і права, як і будь-яка наука, не може розвиватися 

ізольовано, поза взаємодії з іншими галузями знань. У процесі вивчення 

предмета теорії держави і права досить часто виникає потреба у використанні 

досягнень інших суспільних наук, таких як філософія, соціологія, економічна 

теорія, політологія, логіка, конфліктологія, соціальна психологія, 

антропологія, етика тощо. На цій основі об'єктивно виникають нові 

міждисциплінарні галузі досліджень (зокрема, антропологія права, юридична 

конфліктологія, правова психологія, юридична логіка та ін.) як результат 

інтеграції і розвитку наукових знань. 

Зв'язок між теорією держави і права та суспільними науками 

визначається такими принциповими положеннями. 

1. Незважаючи на спроби представників окремих правових течій 

створити «чисту» юридичну науку (Г. Кельзен), при вивченні державно-

правових явищ не можна абстрагуватися від інших елементів соціальної 

дійсності. Так, для аналізу уявлень людей про право або мотивацію 

правомірної чи протиправної поведінки використовуються дані психології; 

для визначення місця держави в політичній системі суспільства — 

напрацювання політології тощо. Відтак, при вивченні державно-правових 

явищ та процесів неодмінно враховуються досягнення різних суспільних 

наук. 

2. Юридична дійсність настільки тісно переплетена з політичними, 

економічними, соціальними, культурологічними, антропологічними та 

іншими явищами і процесами у різних сферах суспільного життя, що їх 

дослідження також буде неповним без використання даних юридичних наук, 

насамперед теорії держави і права як загальної, фундаментальної, 

методологічної юридичної дисципліни. Тому державно-правова дійсність 



вивчається не тільки юридичними, а й іншими суспільними науками. Проте 

останні досліджують проблеми держави і права лише в межах, що сприяють 

розкриттю їх власного предмета. 

Таким чином, зв'язок теорії держави і права із різними суспільними 

науками має двосторонній характер: з одного боку, теорія держави і права 

використовує досягнення суспільних наук, а з другого — останні більшою чи 

меншою мірою враховують розробки з теорії держави і права при вивченні 

власного предмета. Цей висновок випливає з фундаментального принципу 

єдності і взаємозв'язку наукового знання. 

Принципове значення для розвитку теорії держави і права має її зв'язок 

із філософією. Філософія — це наука про загальні закони розвитку природи, 

суспільства та мислення, що виробляє узагальнену систему поглядів на світ, 

місце в ньому людини, загальні принципи буття і пізнання. Зв'язок теорії 

держави і права з цією наукою відбувається у декількох напрямках. 

По-перше, філософія озброює юриспруденцію методологією 

дослідження. Вона розробляє основні методологічні підходи до наукових 

досліджень, зокрема матеріалістичний, ідеалістичний, діалектичний, 

метафізичний, герменевтичний, феноменологічний, антропологічний та деякі 

інші, що використовуються також загальною теорією Держави і права. 

Філософія формує засоби світоглядної орієнтації людини, натомість загальна 

теорія держави і права забезпечує філософію матеріалом, що дозволяє їй 

узагальнювати та формулювати принципи державно-правового розвитку 

суспільства та соціального прогресу, а також розробляти 

загальнофілософські методи дослідження, що використовуються всіма 

юридичними та іншими суспільними науками. 

По-друге, філософія формулює найзагальніші філософські закони та 

закономірності, зокрема основні закони діалектики, які поширюся і на 

державно-правову дійсність. Теорія держави і права широко використовує 

вироблені протягом багатьох століть філософські категорії та загальні 

поняття, серед яких слід вказати на такі, як «сутність» і «явище», «зміст» і 



«форма», «закономірність» і «випадковість», «відносини», «цінність», 

«взаємозв'язок», «функція», «розвиток», «еволюція» та ін. Ці категорії мають 

не тільки суто теоретичне, а й велике методологічне значення. 

По-третє, філософські дослідження не обходять своєю увагою 

безпосередньо державу і право, однак вони обмежуються визначенням їх 

загальної сутності, природи, призначення та місця в системі соціальних 

явищ. Теорія ж держави і права вивчає державно-правову дійсність детально, 

розглядаючи всі основні закономірності її розвитку та функціонування. 

У системі філософських знань згодом виокремлюється філософія 

права, яку визначають як систему філософських знань про пізнавальні, 

ціннісні та соціальні основи права. Філософія права вивчає фундаментальні 

принципи буття права, його онтологічну природу та соціальну сутність. Вона 

покликана дати світоглядне пояснення феномену права, обґрунтувати його 

зміст та призначення з погляду сутності людського буття та системи 

цінностей, на яких воно ґрунтується. Центральною частиною, фундаментом 

філософії права є філософія прав людини. 

Деякі дослідники вважають філософію права одним з основних 

напрямків теорії держави і права, через який остання набуває свого 

методологічного значення в системі юридичних наук.  

Велике значення для розвитку теорії держави і права має її зв'язок із 

соціологією. Соціологія — це гуманітарна дисципліна, що займається 

вивченням суспільства як цілісної системи, його окремих структур та 

інститутів, різних соціальних груп та стосунків між ними, закономірностей 

індивідуальної та групової поведінки, а також соціальних процесів, що 

відбуваються в суспільному середовищі. Поняття соціології є 

«узагальненим», родовим, ним охоплюється широкий перелік її галузей, 

таких як соціологія політики, соціологія окремих складових частин 

економіки (промисловості, сільського господарства та ін.), соціологія освіти 

тощо. Теорія держави і права спирається як на загальну соціологічну теорію, 

що вивчає закономірності функціонування всього суспільства, так і на окремі 



соціологічні теорії, що розкривають закономірності розвитку деяких сфер 

суспільного життя. 

Об'єктом соціологічних досліджень виступають всі соціальні явища, в 

тому числі держава і право в їх різних проявах. Відмінність полягає в ступені 

загальності їх вивчення. Теорія держави і права вивчає свій предмет у всій 

повноті та визначеності. Соціологія ж вивчає право і державу, як й інші 

соціальні явища (економіку, політику, науку і т. д.) з погляду того істотного, 

що дозволяє віднести їх до групи соціальних феноменів. 

Розгляд держави і права із соціологічних позицій допомагає глибше та 

різнобічно зрозуміти їх з погляду теорії держави і права. Цьому сприяє 

широке застосування теоретиками держави і права конкретно-соціологічних 

методів дослідження при вивченні державно-правових інститутів та 

використання ними результатів соціологічних експериментів у сфері 

державно-правової дійсності. Соціологічні методи дослідження державно-

правових явищ та процесів виступають від'ємною складовою методології 

теорії держави і права. Крім того, дані соціологічних досліджень дозволяють 

також успішно розв'язувати низку практичних завдань, наприклад, проблеми 

оптимізації діяльності державного апарату, подальшого розвитку функцій 

держави, вдосконалення судової та іншої юридичної практики, усунення 

конфліктів у державно-правовій сфері, підвищення ефективності права. 

На стику соціології та теорії держави і права утворилася соціологія 

права як галузь наукових знань про соціальні умови існування, розвитку та 

функціонування права. Соціологія права вивчає суспільні відносини, що 

складаються як в процесі підготовки та ухвалення правових актів, так і в 

перебігу реалізації правових приписів, їх перетворення на соціальну 

поведінку особи та суспільних утворень, тобто вона спрямована на з'ясування 

соціальної зумовленості та соціальної ефективності права.  

При здійсненні юридичних досліджень, особливо у сфері 

державознавства, теорія держави і права спирається на політологію — науку 

про політику, що вивчає загальні закономірності розвиткові політичних 



явищ, процесів, інститутів та установ, розв'язує проблеми політичної 

влади, політичної системи, політичної ідеології, політичного режиму, 

політичних відносин тощо. Політична наука і юриспруденція мають спільну 

історію становлення і розвитку та спільних засновників. Традиційно тісні 

зв'язки між цими науками зумовлені їх спільним об'єктом дослідження, яким 

є державно-правові явища та процеси. 

Диференціація політичної та правової наук пов'язана з поступовим 

виокремленням, структуруванням їх предметів вивчення. Предмет 

політології не обмежується державно-правовими явищами, а включає такі 

проблеми, як, наприклад, політичне лідерство, особливості політичної 

діяльності та ухвалення політичних рішень, типи політичної свідомості та 

культури, які очевидно виходять за сферу правової науки. Теорія держави і 

права вивчає не всі політичні явища та процеси, а саме ті, що пов'язані з 

державою і регулюються правовими засобами. Визначені особливості 

предмета дослідження свідчать про відсутність наукових підстав для 

висновків про доцільність концентрації всіх проблем державознавства 

виключно в межах теорії держави і права або в межах політології. 

Політологія, як і філософія та соціологія, озброює теорію держави і 

права матеріалом, що дозволяє їй всебічно досліджувати свій предмет. Теорія 

держави і права використовує політологічні дані, вивчаючи співвідношення 

державної та політичної влади, місце держави в політичній системі 

суспільства, взаємодію держави з політичними партіями та блоками, зв'язок 

права і політики тощо. Вона розглядає державно-правові явища не тільки з 

погляду їх сутності, внутрішньої побудови, змісту та форми, а й під кутом 

зору їх місця і ролі в системі інших політичних явищ та процесів. 

У свою чергу, політологія користується теоретико-правовими 

досягненнями у вивченні проблем теорії держави та деяких питань теорії 

права, зокрема щодо поняття держави, державного механізму, політичної 

влади, форм і функцій держави, співвідношення політичного і державного 

режимів, взаємодії держави із політичними партіями, правового регулювання 



політичних відносин та ін. На стику теорії держави і права та політології 

формується відносно нова наука — політологія права як система знань про 

державно-правову політику, стратегічні напрямки політичного розвитку 

держави і права з урахуванням політико-правових поглядів усіх суб'єктів 

політичної системи. 

Розвиток теорії держави і права тісно пов'язаний з досягненнями 

економічної теорії, яка займається вивченням основних закономірностей та 

принципів виробництва, нагромадження, обміну і розподілу матеріальних та 

інших благ, характеру виробничих сил та виробничих відносин, різних 

способів і засобів виробництва, форм власності, методів управління 

економікою, проблем праці та заробітної плати тощо. 

За радянських часів теорія держави і права, спираючись на основні 

висновки та положення економічної теорії (політичної економи), виходила з 

методологічного твердження про те, що держава і право виступають 

невід'ємними складовими надбудови над економічним базисом суспільства, 

який справляє визначальний вплив на їх формування та розвиток. Кожній 

соціально-економічній формації (рабовласницькій, феодальній, буржуазній, 

соціалістичній) відповідав свій тип держави і права, історична зміна яких 

вела до зміни типу держави і права.  

У наш час теорія держави і права також спирається на висновки 

економічної теорії при визначенні методів і режимів правового регулювання 

суспільних відносин, особливостей співвідношення права та економіки тощо.  

Нарешті, постійний і послідовний зв'язок теорії держави і права 

простежується з соціальною психологією, яка являє собою науку про 

закономірності поведінки людей, обумовлені їх належністю до певних 

соціальних груп та верств населення, а також психологічні характеристики 

окремих людських співтовариств. Теорія держави і права не в змозі 

вирішувати свої завдання без урахування соціально-психологічних 

особливостей окремих груп населення та суспільства в цілому. "Успішно 

визначити рівень правової свідомості суспільства, ступінь розвитку правової 



культури населення, ефективність правотворчості та правозастосування в тій 

чи іншій країні можна лише за умови широкого використання досягнень 

соціальної психології. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, теорія держави і права, як і будь-яка наука, не може розвиватися 

ізольовано, поза взаємодії з іншими галузями знань. У процесі вивчення 

предмета теорії держави і права досить часто виникає потреба у використанні 

досягнень інших суспільних наук, таких як філософія, соціологія, економічна 

теорія, політологія, логіка, конфліктологія, соціальна психологія, 

антропологія, етика тощо. На цій основі об'єктивно виникають нові 

міждисциплінарні галузі досліджень (зокрема, антропологія права, юридична 

конфліктологія, правова психологія, юридична логіка та ін.) як результат 

інтеграції і розвитку наукових знань. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зазначити: 

Предметом теорії держави і права є вивчення системи загальних та 

окремих специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування 

держави і права, що розглядаються як цілісні інститути суспільства. 

Її предмет включає загальну характеристику: а) навчальної дисципліни і 

юридичної науки; б) держави; в) права; г) окремих питань з урахуванням 

спеціалізації теоретичних знань. 

Методологія правової науки виступає як зумовлена особливостями 

правової реальності цілісна та узгоджена система способів пізнання, що 

включає такі складові: 1) загальний (філософський) підхід; 2)загальнонаукові 

методи; 3) спеціальні методи; 4) власні правові методи. 

Кожен метод має свою сферу застосування та відображає лише певний 

аспект наукового дослідження. Відтак, методи можуть бути ефективним 

інструментарієм лише у своїй сукупності, натомість необгрунтоване 

ігнорування якогось окремого способу теоретичного пошуку здатне привести 

до недостовірного наукового результату. Слід урахувати й те, що у різних 



правових дисциплінах співвідношення використовуваних методів 

неоднакове. У кримінології, наприклад, основним є конкретно-соціологічний 

метод, в галузевих юридичних науках важлива роль відводиться формально-

юридичному методу, теорія держави і права надає пріоритет системному 

методу, історико-юридичні науки — хронологічному. 

Місце теорії держави і права в системі юридичних наук визначається 

тим, що вона: 

1) є загальнотеоретичною, методологічною, базовою щодо інших 

юридичних наук; 

2) об'єднує і використовує дані і висновки юридичних наук з метою 

більш глибоких загальнотеоретичних узагальнень; 

3) досліджує (змальовує, аналізує, пояснює) основні закономірності 

розвитку держави і права в цілому; 

4) виробляє загальні поняття, принципи, на які спираються інші 

юридичні науки. 

Слід зважити на те, що зміст навчальної дисципліни визначається 

змістом досліджуваної науки. Водночас система навчальної дисципліни є 

зменшеною проекцією системи науки. 

Високий рівень розвитку науки теорії держави і права в змозі 

забезпечити якісну систему викладання з урахуванням спеціалізації вищої 

юридичної освіти. 

Теорія держави і права, як і будь-яка наука, не може розвиватися 

ізольовано, поза взаємодії з іншими галузями знань. У процесі вивчення 

предмета теорії держави і права досить часто виникає потреба у використанні 

досягнень інших суспільних наук, таких як філософія, соціологія, економічна 

теорія, політологія, логіка, конфліктологія, соціальна психологія, 

антропологія, етика тощо. На цій основі об'єктивно виникають нові 

міждисциплінарні галузі досліджень (зокрема, антропологія права, юридична 

конфліктологія, правова психологія, юридична логіка та ін.) як результат 

інтеграції і розвитку наукових знань. 
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ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ» 
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1. Поняття та ознаки державного ладу України.  

2. Принципи та гарантії державного ладу України: поняття, види та їх 

характеристика. 

3. Функції Української держави. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Визначити поняття та ознаки державного ладу України, принципи та 

гарантії державного ладу України, функції Української держави, механізм 

Української держави, систему державних органів. 

ВСТУП 

Сьогодні в Україні триває пошук оптимальної моделі демократичного 

розвитку, у тому числі концепції розвитку державного ладу, становлення 

демократичних інститутів, реформування різних сфер суспільного життя. 

Становлення державного ладу України на демократичних засадах є 

системним, складним, тривалим за часом розвитку політико-правовим 

процесом, який охоплює реформування всіх сфер суспільного життя. 

Державний лад як категорія юридична та історично обумовлена має 

системоутворюючі складові, особливості, принципи та етапи розвитку і 

становлення. 



Забезпечення існування державного ладу здійснюється з допомогою 

функцій Української держави, які виконуються відповідними державно-

правовими інституціями, що входять до системних елементів механізму 

державного ладу. 

Однією з таких державних інститутів є інститут органів державної 

влади, який в свою чергу є елементом системи державних органів України. 

Механізм державного ладу також має свої взаємозумовлені частини, які 

в сукупності становлять організаційну структуру сучасного державного ладу 

України. 

1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ 

Щодо визначення поняття державного ладу у науковців існує 

багатоманітне уявлення, що зумовлюється наявністю категорій в 

державознавстві, які не до кінця роз’яснені,а тому можуть за змістом бути 

дещо схожими з трактуванням державного ладу. 

За різними підходами науковців існують такі точки зору стосовно 

співвідношення поняття «держаного ладу» з іншими схожими 

державознавчими категоріями: 

1) тісний взаємозв’язок понять «державного», «конституційного» та 

«суспільного ладу»; 

(О. Рум’янцев вважає, що конституційний лад не слід ототожнювати з 

державним ладом. На відміну від останнього конституційний лад завжди 

пов’язаний з наявністю в державі конституції, яка є ознакою формального 

конституційного ладу й ефективної реалізації її положень (реальний 

конституційний лад).  

Аналіз категорії конституційного ладу, а також співвідношення 

визначень понять ―конституційний лад‖, ―державний лад‖, ―суспільний лад‖, 

на думку А. Каягіна, дозволяє говорити про конституційний лад як про 

відокремлену правову категорію, політико-юридичне вираження такого 

державного і суспільного ладу, який потребує більш складного механізму 



державної влади – влади від імені народу, що конституційно декларується як 

народовладдя.  

О. Кушніренко підтримує позицію О. Рум’янцева і визначає 

конституційний лад як цілісну систему соціально-правових відносин і 

інститутів. До того ж, наявність у державі Конституції ще не дає підстав 

вважати існуючий суспільний лад конституційним. Це, на його думку, 

зумовлено тим, що суспільний лад не можна вважати державно-правовою 

категорією, на відміну від конституційного ладу. Він може бути і 

неконституційним, оскільки вплив держави на людину і суспільство в цілому 

може здійснюватись і поза межами права, а тому термін ―конституційний 

лад‖ не є синонімом терміна ―суспільний лад‖.  

Деякі науковці ототожнюють конституційний та державний лад ,але ця 

точка зору у інших державнознавців викликає зауваження. Адже на рівні 

конституції, окрім регулювання сфери державного – владних відносин, ще 

визначається правовий статус особистості, засади функціонування 

громадянського суспільства, економічної та духовної сфер. Поняття 

―конституційний лад‖ не збігається з поняттям ―державний лад‖.) 

2)державний лад пов’язаний з політичною системою; 

(Процес становлення і розвитку державного ладу також неможливо 

відокремлювати від існуючої політичної системи. 

Зв’язок цих категорій полягає в тому, що становлення державного ладу 

безпосередньо відбувається в умовах функціонування відповідної політичної 

системи, політичного режиму. Якщо держава є важливим елементом 

політичної системи,то державний лад у широкому розумінні включає як 

державу,так і значну частину політичної системи,економічних,культурних 

відносин, а також елементи громадянського суспільства,що впливають на 

державу та політичну систему в цілому. Саме тому, процес становлення 

державного ладу неможливо відокремлювати від існуючої політичної 

системи.) 



3) державний лад де термінується політичною та правовою 

свідомістю; 

(На думку Ю. Тихомирова, державний лад країни повинен формувати 

на свідомому рівні у особистості такі риси, як: 1) почуття відповідальності; 2) 

творчу сміливість; 3) прагнення до правдивої інформації тощо. Характер 

державного ладу дозволяє науково і свідомо відтворювати ціннісні риси 

людського характеру. Крім психологічних та соціальних факторів, деякі 

соціологи виділяють фактор моральних цінностей, який бере активну участь 

у формуванні принципів і основ державного ладу. Але політична та правова 

свідомість лише опосередковано впливає на функціонування державного 

ладу,а безпосередній вплив пов’язаний зі структурними формами діяльності 

як засобами взаємозв’язків між державним та суспільним ладом.) 

4) співвідношення державного ладу з державним управлінням; 

(Важливим є те, що державному управлінню властиві всі ознаки 

виконавчої влади, яка і є відображенням поділу державної влади на окремі 

гілки. Разом із тим державне управління здійснюється і за межами 

функціонування виконавчої влади – у внутрішньоорганізаційній діяльності 

органів інших гілок державної влади, на рівні державних підприємств, 

установ і організацій. Тому, термін ―державне управління‖ за змістом дещо 

ширший за поняття ―виконавча влада‖, а з терміном ―державний лад‖ 

співвідноситься як ціле та частина.) 

5)зв’язок типу держави та державного ладу; 

(Поняття ―тип держави‖ багатоваріантне. Воно будується на наукових 

доктринах, які дозволяють виділити найбільш загальні якості і риси. Саме це 

поняття дає можливість більш повно розкрити сутність державного ладу, 

особливості виникнення та еволюції держави, побачити в цілому історичний 

прогрес в розвитку державно-організованого суспільства.) 

6) державний лад зумовлюється формою держави; 

(В.Копєйчиков зазначає, що категорія ―форма держави‖ є одним із 

найважливіших і ємних понять державознавства. Форму держави, як 



правило, визначають як такий устрій (будову) держави, в якому виявляються 

її провідні характеристики та, який забезпечує в комплексі, в системі 

організацію державної влади, методи, прийоми і способи її здійснення, а 

також територіальну організацію суспільства.  

Як в теорії держави та права, так і конституційному праві рідко 

надається загальне поняття форми держави. Найбільш усталеним у 

вітчизняній і зарубіжній науці є уявлення про форму держави як єдність 

трьох її складових: форми правління, форми державного устрою і форми 

державного (політичного) режиму. Прихильниками трьохелементної 

структури форми держави є більшість науковців.) 

Державний лад (за А.Сухаревим) – це сукупність суспільно-політичних 

відносин,які відображають найбільш стійкі взаємозв’язки та взаємодії 

елементів внутрішньої організації суспільства. 

Державний лад (за В.Погорілко) – система принципів організації 

(будівництва) і діяльності держави,передбачених і закріплених насамперед в 

її конституції. 

Державний лад відображає :  

 відносини між державою,суспільством та особистістю; 

 методи здійснення народовладдя і державної влади; 

 форму правління держави; 

 форму державного устрою; 

 економічну,політичну та ідеологічну основи держави; 

 роль права і закону в організації та функціонуванні держави. 

Особливостями сучасного державного ладу є: 

- державний лад України знаходиться на стадії становлення,має 

перехідний і змішаний характер; 

- на сучасному етапі розвитку України державний лад 

спрямований на утвердження дійсно суверенної,незалежної держави та 

повноправного і рівноправного суб’єкта світового співтовариства; 



- сучасний державний лад України має конституційну норму-ціль – 

ст.1 КУ, тобто спрямування на реалізацію української ідеї – створення 

незалежної, суверенної, соборної(єдиної), соціальної, розвинутої держави4 

- відповідно до Конституції, держава, яка виникла на основі 

здійснення українською нацією, усім Українським народом права на 

самовизначення, сприяє консолідації та розвитку української нації, її 

історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України. Держава, формує політичну українську націю 

– Український народ, дбає про розвиток етнічної української нації та інших 

етносів; 

- Україна з моменту проголошення своєї незалежності виступає 

важливим міжнародним чинником, який впливає на інші держави й 

міжнародні організації і зазнає відповідно значного впливу з їх боку. Тому 

розбудова Української держави, утвердження її державного ладу зазнає 

постійного впливу цих факторів як щодо державних структур, так і щодо їх 

функцій і завдань. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже,категорія «державний лад» співвідноситься і взаємозумовлюється 

з такими поняттями як суспільний лад, конституційний лад, державне 

управління,політична система,тип держави та форма держави. Державний 

лад України – це нормативно впорядкована (унормована) система суспільних 

відносин, гарантованих Конституцією та законами України, з організації і 

діяльності держави та її основних інституцій, що зумовлені синтезом 

історичних умов, закономірностей, традицій, новацій і тенденцій сучасного 

демократичного розвитку.  

2. ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ: 

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Принципи державного ладу – це фундаментальні засади, що не тільки 

пов’язують право з політикою, економікою, духовним життям, а й 



забезпечують єдність різних власне правових процесів, форм, теорій, ідей і 

концепцій, понятійно-категоріальних рядів. Принципи відносно самостійні, 

спрямовані в майбутнє, є орієнтирами, перспективами розвитку держави, 

опосередковують її сутність, тип, місце і роль в суспільстві. 

Види принципів держаного ладу України : 

-принцип суверенності і незалежності держави;  

-принцип демократизму державного ладу;  

-принцип правової держави;  

-принцип соціальної держави;  

-принцип унітарності держави;  

-принцип республіканської форми правління. 

Принцип суверенності і незалежності держави полягає в наступному: 

1.Державний суверенітет потребує забезпечення і захисту,що у свою 

чергу визначає необхідність наявності специфічного механізму його 

забезпечення, який слід розглядати як комплексну систему засобів, процедур 

і принципів, за допомогою якої гарантується верховенство і незалежність 

державної влади. Правові засоби забезпечення державного суверенітету – це 

юридичний інструментар (структурно-функціональні інститути й технології), 

за допомогою якого гарантується і підтримується стан верховенства 

державної влади, незалежність та індивідуальність держави. 

2. У сучасних умовах суверенітет держави в його 

зовнішньополітичному аспекті обмежений системою міжнародно-правових 

відносин, а у внутрішньому – демократичним правом народу виступати 

єдиним джерелом державної влади. Реалії сучасної геополітичної ситуації 

визначають подвійність положення України на світовій арені. Ця ситуація 

обумовлена з одного боку об’єктивною необхідністю інтеграції у світові 

процеси, а з іншого – необхідністю збереження і забезпечення державного 

суверенітету.  



3. Наявність такої властивості як суверенітет є підставою виникнення 

суверенних (виключних, переважних) прав, через які він юридично 

реалізується.  

Державний суверенітет – це історично обумовлена, визначальна і 

невід’ємна політико-юридична властивість держави, яка виражає її 

верховенство в межах своєї території та незалежність у міжнародних 

відносинах.  

Принцип демократизму державного ладу включає такі положення: 

1. Багатоманітність форм демократії, які базуються на 

багатовіковому історичному досвіді, національних, культурних традиціях, 

особливостях менталітету з урахуванням перехідного етапу суспільних 

трансформацій. Як наслідок, можливість розробки не універсальної, а 

оптимальної моделі демократичної держави в перехідний період. 

2. Концепція відкритої держави орієнтована на пошук політико-

юридичних складових відкритої, прозорої, публічної й ефективної організації 

влади, яка тісно пов’язана з громадянським суспільством. Рух до відкритої 

держави – це шлях до перетворення держави з інституту, що підкоряє та 

контролює суспільство в потужний інститут громадянського суспільства.  

3. Реальний демократичний процес – це поєднання двох базових 

функцій: реалізації влади та обмеження (самообмеження) влади. 

4. Політична активність широких верств населення як ключовий 

елемент політичної демократії. Передумовою цього процесу є подолання 

відчуженості громадян та недовіри їх до влади. 

5. Забезпечення процедури мирної ротації політичних еліт, 

ефективного врядування.  

6. Політична демократія повинна базуватися на демократії 

культурній – системі цінностей, що об’єднують все суспільство, є способом 

життя народу. 

Уніфікованої, єдиної, ідеальної демократії не існує, вона не є набором 

універсальних правил. Україна, керуючись загальновизнаними прийомами 



демократії, базуючись на власному історичному досвіді, здійснює 

новелізацію державного ладу, перехід до демократичної його форми. 

Принцип правової держави базується на таких поняттях: 

1.Зміст феномену правової держави як історично мінливого 

програмного поняття піддається певним трансформаціям залежно від того, 

які чинники визнаються найбільш значущими в той чи інший період 

історичного розвитку. 

2.Становлення України як правової держави пов’язане з 

функціонуванням демократичного та дієздатного громадянського суспільства 

і посиленням його контролю та впливу на державні інституції. У свою чергу, 

демократичне і правове суспільство не може носити антагоністичний 

характер за своєю соціальною сутністю, причини якого це суспільство само 

усунути не спроможне,а тому і санкціонує перехід від ліберальної до 

соціальної моделі правової держави і покладає на останню цей обов’язок, 

чим і визначає правомірність її існування.  

3. Головна тенденція розвитку правової держави - переміщення центру 

ваги з формально-юридичних моментів на змістовно-соціальні 

4. Вирішальним моментом у формуванні правової держави є 

переосмислення специфіки взаємозв’язку між державою та особою. В 

українському суспільстві ідея правової держави ще не стала елементом 

суспільної свідомості, з цієї причини ті інститути громадянського 

суспільства, які діють у напрямі контролю за здійсненням закону, не 

сприймаються владою як такі. 

5. Принцип правової держави пов’язаний з принципом верховенства 

права як однією з умов становлення і розвитку правової держави. 

Принцип соціальної держави полягає в наступному: 

1) це ідея та процес, що базуються на конституційній регламентації, 

історичних, політичних, культурних та інших традиціях, менталітету нації; 

соціальна правова держава формується у правових формах, на основі й 



відповідно до законів України, юридичною першоосновою яких є 

Конституція;  

2) соціальна держава є якісною характеристикою, матеріальним 

змістом правової держави (заснований правовою державою лад має бути 

ладом соціальної правової державності); 

 3) соціальна правова держава має служити громадянському 

суспільству, сприяти його функціонуванню; принцип соціальної правової 

держави реалізується через компромісні, узгоджені рішення, координацію 

діяльності громадян на користь суспільства в цілому, для забезпечення 

рівноваги між приватними і загальногромадянськими інтересами, цілісності 

суспільства, його матеріального і духовного прогресу; 

 4) соціальна правова держава проявляється через принципи соціальної 

справедливості, людської гідності, солідарності, автономії суспільних 

відносин і процесів субсидіарності та соціальних зобов’язань;  

5) принцип соціальної держави є важливою конституційною гарантією 

ефективної реалізації та захисту системи соціальних прав і свобод людини. 

Принцип унітарності держави засновується на таких ідеях: 

1) територіальна цілісність і недоторканність у межах кордону;  

2) існуючий поділ в Україні є адміністративно-територіальним поділом 

і не має політичного характеру (адміністративно-територіальної одиниці не 

мають основних ознак державності, у тому числі політичної самостійності); 

3) єдина конституція і єдина система законодавства на всій території 

України;  

4) єдине громадянство, єдина державна символіка, державна мова;  

5) функціонує єдина система органів державної влади, її юрисдикція 

поширюється на всю територію країни;  

6) правосуддя здійснюється в межах централізованої системи на 

підставі єдиних норм матеріального і процесуального права;  

7) конституційне правосуддя здійснюється єдиним органом 

конституційної юрисдикції – Конституційним Судом України; 



8) Українська держава виступає єдиним цілим у міжнародних зносинах. 

Принцип республіканської форми правління має такий зміст: 

1) конституювання принципу республіканської форми правління вказує 

на прихильність України до демократичних ідеалів і відповідність її розвитку 

загальноєвропейській тенденції державно-політичного процесу;  

2) вибір форми держави залежить від багатьох факторів: історії, 

традицій, ментальності народу, рівня розвитку демократії, суспільства і 

держави, економічних, політичних, ідеологічних, соціальних та інших 

внутрішніх, а також зовнішніх чинників; проблематика змішаної 

республіканської форми правління залишається вкрай актуальною;  

3) запроваджена конституційною реформою конструкція влади 

(парламентсько-президентська республіка), обумовлює нагальну потребу 

перегляду існуючого формату розподілу повноважень між вищими органами 

державної влади України, вироблення адекватних потребам державотворення 

механізмів взаємодії між ними, а також аналіз інституційних умов та 

ціннісного середовища.  

Гарантії державного ладу – це система загальних умов і спеціальних 

(нормативно-правових та організаційно-правових) засобів, що забезпечують 

існування та дієвість інститутів державного ладу. 

Щодо процесу реалізації правових норм можна виділити три функції 

гарантій державного ладу: 

1) стимулююча (стимулювання реалізації правових норм, активності 

суб’єктів, які здійснюють гарантування); 

2) правозабезпечувальна (безпосереднє забезпечення процесу 

реалізації конституційно-правових норм, що закріплюють гарантії 

державного ладу);  

3) правоохоронна (охорона, захист конституційно-правових норм, що 

регламентують організацію та функціонування інститутів державного ладу). 

Основні ознаки, притаманні гарантіям державного ладу України: 



1. Нормативність. Гарантії державного ладу, перш за все, закріплені в 

Конституції та законодавстві України.  

2. Системність. Система гарантій державного ладу – як загальних, так і 

спеціальних (юридичних) – не є вичерпною; може та повинна бути 

розширена, набуваючи більшої дієвості, чіткості та цілеспрямованості, 

надійно захищаючи демократичні підвалини держави і суспільства.  

3. Цілеспрямованість. Гарантії необхідні для безперешкодної та 

ефективної діяльності органів державної влади, тому що від них залежить 

кінцевий результат – успішний розвиток та стабільне функціонування 

Української держави. 

4. Процесуальність. Реалізація закладеної в гарантіях мети передбачає 

наявність процедурно-процесуальних дій без яких неможливе досягнення 

позитивного результату. Гарантії державного ладу здебільшого визначаються 

поведінкою, діяльністю відповідних суб’єктів.  

5. Матеріальність. Ця ознака характеризується тим, що гарантії 

державного ладу містяться і закріплені в нормах права, втілюються в актах 

правозастосування. Діяльність осіб, які беруть безпосередню участь у 

створенні правових норм, що повинні здійснювати гарантування державного 

ладу в Україні, має першочергове значення. 

6. Постійний характер дії гарантій та детермінованість повноважень 

суб’єктів – гарантів державного ладу.  

7. Ефективність. Показниками ефективності гарантій державного ладу є 

як якісний стан норм Конституції, так і механізм забезпечення їх реалізації в 

соціальній дійсності. 

8. Адекватність гарантій (зорієнтованість на реальний рівень розвитку 

суспільних відносин). Гарантованими можуть бути норми, які відповідають 

рівню розвитку суспільних відносин, узгоджуються з системою права.  

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, принципи державного ладу – це фундаментальні, відправні ідеї, 

які виражають найважливіші закономірності розвитку державного ладу, 



мають політико-правовий, програмний, імперативний характер, юридичне 

верховенство щодо інших нормативних положень і відповідають об’єктивній 

необхідності розбудови демократичної держави. Ознаками принципів 

державного ладу є такі: основоположне, фундаментальне, узагальнююче 

значення; політико-правовий та програмний характер; нормативність і 

загальнообов’язковість; визначеність і категоричність; юридичне 

верховенство щодо інших положень Конституції і всіх інших нормативних 

актів держави; постійний характер дії; загальновизнаність (на відміну від 

інших ідеологічних настанов); цілісність; стислий і сконцентрований 

характер викладення; стійкість і відповідно особливий порядок зміни. 

Основними принципами державного ладу України є: принцип суверенності і 

незалежності держави; принцип демократизму державного ладу; принцип 

правової держави; принцип соціальної держави; принцип унітарності 

держави; принцип республіканської форми правління. 

Гарантії державного ладу України – це система загальних умов і 

спеціальних (нормативно-правових та організаційно-правових) засобів, що 

забезпечують існування та дієвість інститутів державного ладу. Ознаками 

гарантій державного ладу є такі: нормативність, системність, 

цілеспрямованість, процесуальність, матеріальність, постійний характер дії 

гарантій та детермінованість повноважень суб’єктів державного ладу, 

ефективність, адекватність гарантій (зорієнтованість на реальний рівень 

розвитку суспільних відносин). 

Класифікувати гарантії державного ладу можна так: 

– залежно від змісту та виду суспільної діяльності: загальні та 

спеціальні (юридичні) гарантії; 

– загальні гарантії за сферами державного ладу доцільно поділити на: 

економічні, політичні, соціальні, ідеологічні та культурні (духовні) гарантії; 

– спеціальні (юридичні) гарантії за способом забезпечення 

поділяються на дві групи: нормативно-правові та організаційно-правові 

гарантії; 



– залежно від форми об’єктивації нормативно-правові гарантії 

державного ладу можна поділити: конституційні та галузеві (кримінальні, 

адміністративні, цивільні, кримінально-процесуальні, адміністративно-

процесуальні тощо) гарантії. 

У свою чергу, організаційно-правові гарантії державного ладу доцільно 

класифікувати за такими критеріями: 

– залежно від сфери дії: національні (внутрішньодержавні) і 

міжнародні; 

– за характером діяльності: органи-гаранти загальної компетенції та 

органи-гаранти спеціальної компетенції; 

– за способом створення гарантів: державні та недержавні; 

– за територією поширення компетенції органів-гарантів: центральні 

та місцеві; 

– за функціональним призначенням: організаційно-політичні, 

організаційно-економічні, організаційно-соціальні, організаційно-культурні 

та організаційно-ідеологічні. 

3. ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

Функції Української держави – це об’єктивно необхідні, 

взаємопов’язані напрями та види її діяльності, спрямовані на реалізацію 

завдань, досягнення відповідної мети в конкретних формах, за допомогою 

спеціальних методів, які виражають сутність, соціальне призначення 

держави, роль та місце її в суспільстві на певному етапі розвитку.  

У структурі функцій держави можна виділити два види елементів: 

1) елементи, що виражають розвиток, рух, динамічну сторону функції 

(наприклад, фактична діяльність держави); 2) елементи, що виражають 

стійку, статичну сторону (об’єктна спрямованість функції, соціальне 

призначення держави, головна мета державного регулювання). 

Основними ознаками функцій держави є: 1) загальний, предметний, 

об’єктивно необхідний характер; 2) найбільш повне відображення сутності й 

соціального призначення держави; 3) співвідношення функцій держави, 



функцій державної влади і функцій державних органів як співвідношення 

загального, особливого й часткового в діяльності держави; 4) спрямованість 

на виконання основних завдань і досягнення цілей, які формуються на 

кожному конкретному історичному етапі розвитку; 5) постійний, стійкий 

характер; 6) структурованість та взаємозв’язок елементів; 7) здійснення їх в 

певних формах та конкретними методами. 

Система функцій Української держави – це пов’язані між собою 

напрями та види державної діяльності, що у своїй сукупності складають 

певну цілісність, в якій виражається сутність та соціальне призначення 

держави.  

Науковцями виділено такі класифікаційні критерії та відповідні види 

функцій Української держави: 

- за об’єктами (сферами) діяльності держави – об’єктні (лінійні): 

внутрішні і зовнішні функції держави. Внутрішні: політична, економічна, 

соціальна, екологічна, культурна; зовнішні: оборонна, зовнішньополітична, 

зовнішньоекономічна, зовнішньокультурна (гуманітарна); 

- за способами діяльності держави – технологічні (владні, 

процесуальні, організаційні): законодавча (правотворча), виконавча, судова, 

контрольна; 

- за тривалістю дії (за умовами діяльності держави): постійні, 

тимчасові; 

- за суб’єктами діяльності держави: загальнодержавні, функції 

суб’єктів федерації (у федеративних державах), функції органів державної 

влади тощо. 



В свою чергу об’єктними функціями є: 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, держава як суспільно-політичний феномен є 

багатофункціональним явищем системного характеру. Функції сучасної 

держави мають не лінійний характер, а є ієрархічною динамічною системою. 

Враховуючи, що загальною функціональною цінністю сучасної держави є її 

служіння громадянському суспільству, то її (держави) найважливішим 

функціональним призначенням є каталізація процесів формування й 

удосконалення інститутів громадянського суспільства. Все це детермінує 

новелізацію переліку, змісту, форм та методів реалізації традиційних функцій 

держави, яка обумовлюється глобальними проблемами сучасності. Функції 

Української держави є її основні напрями та види діяльності,спрямовані на 

досягнення певної мети в конкретних умовах за допомогою спеціальних 

форм та методів. В науці існує достатньо розширена класифікація цих 

функцій. 

4. МЕХАНІЗМ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ 

ТА СТРУКТУРА 



Механізм Української держави – це система органів і організацій та 

інших інститутів держави,які становлять її організаційну основу:  

-організаційно-політичну(органи державної влади,територія держави, 

столиця, державні символи тощо),  

-організаційно-економічну (бюджетна, грошова, банківська системи, 

державна власність тощо),  

-організаційно-соціальну (громадянство, державні соціальні системи 

охорони здоров’я, соціальний захист тощо),  

-організаційно-культурну(державна мова, державна система освіти, 

науки, культури тощо). 

“Механізм держави” включає в себе чотири складові,які знаходяться у 

взаємозв’язку і взаємозалежності:  

1) правову – сукупність правових норм, що визначають систему 

державних інституцій, їх повноваження, форми і методи діяльності, способи 

реалізації завдань і функцій держави;  

2) структурну – сукупність державних організацій: органів держави, 

державних підприємств, державних установ;  

3) функціональну – система визначених функцій, для реалізації яких 

створені відповідні державні організації;  

4) інструментальну – система визначених законодавством 

повноважень, способів, методів, прийомів й засобів реалізації державних 

функцій.  

Зазначена категорія виражає систему елементів, які характеризують 

внутрішній зміст процесуальної діяльності та зовнішні форми її прояву. 

Відповідно, елементами, які характеризують внутрішній зміст 

процесуальної форми механізму Української держави є: 1) нормативні акти 

України, які складають правову основу функціонування державного 

механізму; 2) специфіка компетенції органів державної влади та правового 

статусу інших суб’єктів державного механізму; 3) правові форми діяльності 



органів державної влади (наприклад, прийняття правових актів); 4) фактична 

діяльність суб’єктів механізму тощо. 

Зовнішній прояв процесуальної форми державного механізму 

складають наявні якості механізму, які надають можливість виявити та 

охарактеризувати механізм як відносно автономне соціальне явище. Такими 

елементами процесуальної форми є: 1) процедури механізму Української 

держави; 2) спосіб формування органів державної влади та інших державних 

інститутів; 3) організаційні форми діяльності (наприклад, засідання); 

4) організаційні форми взаємодії суб’єктів державного механізму тощо. 

До ознак механізму Української держави належать такі: 1) правова 

регламентованість; 2) єдність завдань, цілей і принципів організації та 

функціонування; 3) цілісність, ієрархічність, взаємодія і функціональна 

визначеність елементів; 4) системність та структурованість; 5) спрямованість 

на практичну реалізацію функцій Української держави; 6) стабільність і 

динаміка; 7) наявність процесуальної форми механізму Української держави; 

8) обумовленість державного управління діяльністю конкретних індивідів; 

9) забезпеченість організаційними, матеріально-технічними, фінансовими 

засобами, а в необхідних випадках примусовим впливом; 10) соціальна 

спрямованість функціонування. 

Принципи організації і функціонування державного механізму можна 

визначити як найбільш важливі фундаментальні засади, ідеї і вимоги, що 

лежать в основі його побудови і діяльності, розкривають сутність, соціальний 

зміст та призначення, основні цілі й завдання механізму держави. 

Серед принципів побудови та функціонування механізму Української 

держави доцільно виділити наступні: 1) демократизм; 2) верховенство права, 

законність; 3) поділ влади; 4) народовладдя, представництво інтересів 

громадян у всіх ланках державного апарату; 5) гласність і відкритість; 

6) субординація та координація; 7) професіоналізм та компетентність; 

8) гуманізм.  

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 



Отже, механізм Української держави – це сукупність її інститутів, які 

взаємодіють між собою, утворюючи ефективну побудову,яка має свої 

елементи,ознаки та принципи діяльності,що зумовлюють існування та 

функціонування такого механізму. 

На підставі комплексного аналізу різноманітних точок зору науковців 

Наливайко Л.Р. всю їх чисельність умовно поділяє на п’ять основних 

підходів щодо розуміння поняття державного органу: 

Згідно з першим підходом, державний орган розглядається як елемент 

механізму держави, який наділений державно-владними повноваженнями та 

відповідними засобами, необхідними для здійснення завдань і функцій 

держави.  

Змістом другого підходу є визначення державного органу як частину 

державного апарату, що бере участь у реалізації функцій держави та наділена 

для цього владними повноваженнями.  

Згідно з третім підходом, державний орган трактується як сукупність 

осіб, громадян або державних службовців, що здійснюють завдання і функції 

держави. 

 За четвертим підходом державний орган розглядається як державна 

інституція або організація, що діє від імені та за дорученням держави, має 

владні повноваження.  

Згідно з п’ятим підходом, який є змішаним, державний орган 

розглядається як частина державного апарату, яка є групою осіб або однією 

особою, наділена державно-владними повноваженнями для виконання 

завдань і функцій держави. Останній підхід є найбільш комплексним, 

обґрунтованим, системним і дозволяє сформулювати цілісне уявлення про 

орган держави як загальнотеоретичну правову категорію.  

Державний орган (за Наливайко Л.Р.)– це структурно відокремлена, 

внутрішньо організована, юридично оформлена частина державного апарату, 

яка є колективом громадян (громадянином), має державно-владні 

повноваження та необхідні правові, матеріально-фінансові засоби для 



реалізації завдань і функцій держави, використовує правові та організаційні 

форми і методи діяльності.  

Аналіз співвідношення терміна ―державний орган‖ з термінами ―орган 

держави‖, ―орган державної влади‖, ―державна організація‖, ―державний 

інститут‖, ―орган публічної влади‖, ―орган місцевого самоврядування‖ 

дозволив органічно дослідити правову природу, внутрішню сутність, 

соціальне призначення державного органу. 

Співвідношення вищезазначених правових категорій, можна 

констатувати, що терміни ―державний орган‖ і ―орган держави‖ є тотожними 

та використовуються юридичною наукою для позначення одного і того ж 

явища. Співвідношення термінів ―державний орган‖ та ―орган державної 

влади‖ є дискусійним та потребує найбільшої уваги, оскільки є майже 

недослідженим, розглядається в поодиноких наукових публікаціях 

фрагментарно та недостатньо обґрунтовано. Викладене вище, дає підстави 

стверджувати, що ці терміни не є тотожними, хоча іноді в науковій літературі 

пропонується розглядати їх як синонімічні. Зміст поняття ―державний орган‖ 

можна сприймати ширше, ніж поняття ―орган державної влади‖, про що 

свідчить аналіз чинного законодавства та досвід міжнародної практики 

державного будівництва. Стосовно термінів ―державний орган‖ та ―державна 

організація‖ можна зазначити, що вони співвідносяться як частина та ціле. 

Категорії ―державний орган‖ та ―державний інститут‖ є взаємопов’язаними, 

взаємообумовленими, що дозволяє розглядати державний орган як різновид 

державних інститутів. Аналіз термінів ―державний орган‖ та ―орган 

публічної влади‖ свідчить про те, що державний орган є різновидом органів 

публічної влади, які поділяються на державні та недержавні органи. Категорії 

―державний орган‖ та ―орган місцевого самоврядування‖ розрізняються за 

змістом, сутністю, походженням. 

В науці існують наступні ознаки органу держави: 1) структурна 

відокремленість; 2) внутрішня організованість; 3) юридична оформленість; 

4) наявність державно-владних повноважень; 5) наявність правових, 



матеріально-фінансових засобів; 6) спрямованість на реалізацію завдань і 

функцій держави; 7) використання правових та організаційних форм і 

методів діяльності.  

Класифікація державних органів: 

1) за принципом поділу державної влади: законодавчі, виконавчі, 

судові, контрольні (контрольно-наглядові) державні органи; 

2) за характером і змістом діяльності: представницькі органи (органи 

законодавчої влади, глава держави), органи виконавчої влади, правоохоронні 

органи, судові органи та контрольно-наглядові органи держави; 

3) за способом (формою) створення: первинні та похідні (вторинні) або 

виборні та призначувані державні органи; 

4)за часом функціонування: постійні та тимчасові державні органи; 

5) за кількісним складом: колегіальні та одноособові державні органи; 

6) за способом прийняття рішень: єдиноначальні та колегіальні 

державні органи; 

7) за широтою компетенції: органи загальної та спеціальної 

компетенції; 

8) за територіальною ознакою, тобто за територією, на яку 

поширюються повноваження: загальнодержавні (центральні) та місцеві 

(локальні) державні органи; 

9) за правовими формами діяльності: правотворчі, правозастосовчі, 

правоохоронні, контрольно-наглядові та установчі державні органи. 

ВИСНОВКИ ДО ПЯТОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, державний орган - це структурно відокремлена, 

внутрішньо організована, юридично оформлена частина державного апарату, 

яка є колективом громадян (громадянином), має державно-владні 

повноваження та необхідні правові, матеріально-фінансові засоби для 

реалізації завдань і функцій держави, використовує правові та організаційні 

форми і методи діяльності. Державний орган має свої ознаки та тісний 

взаємозв’язок з іншими правознавчими категоріями: ―орган держави‖, ―орган 



державної влади‖, ―державна організація‖, ―державний інститут‖, ―орган 

публічної влади‖, ―орган місцевого самоврядування‖,який дозволяє 

органічно дослідити правову природу, внутрішню сутність, соціальне 

призначення державного органу.  

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

У правовій науці існують різноманітні підходи до визначення поняття 

―державний лад‖, що дає можливість розглядати їх під різними кутами зору, 

вивчати та аналізувати їх особливості.  

Ґрунтовний аналіз співвідношення та міжгалузевий, 

міждисциплінарний взаємозв’язок правової категорії ―державний лад‖ з 

категоріями ―конституційний лад‖, ―суспільний лад‖, ―політична система‖, 

―тип держави‖, ―форма держави‖, комплексне вивчення теоретичних підходів 

до змісту поняття ―державний лад‖ дозволили сформулювати його авторське 

визначення. Державний лад України – це нормативно впорядкована 

(унормована) система суспільних відносин, гарантованих Конституцією та 

законами України, з організації і діяльності держави та її основних 

інституцій, детермінованих синтезом історичних умов, закономірностей, 

традицій, новацій і тенденцій сучасного демократичного розвитку. 

Сучасний державний лад України пройшов низку історичних етапів в 

своєму розвитку,на яких спостерігається зміна та оновлення 

законодавства,реформування державного ладу та його докорінна зміна за 

допомогою Конституції 1996 року. 

Принципами державного ладу є фундаментальні, відправні ідеї, які 

виражають найважливіші закономірності розвитку державного ладу, мають 

політико-правовий, програмний, імперативний характер, юридичне 

верховенство щодо інших нормативних положень і відповідають об’єктивній 

необхідності розбудови демократичної держави. До ознак принципів 

державного ладу належать наступні: основоположне, фундаментальне, 

узагальнююче значення; політико-правовий та програмний характер; 

нормативність і загальнообов’язковість; визначеність і категоричність; 



юридичне верховенство щодо інших положень Конституції і всіх інших 

нормативних актів держави; постійний характер дії; загальновизнаність (на 

відміну від інших ідеологічних настанов); цілісність; стислий і 

концентрований характер викладення; стійкість і відповідно особливий 

порядок зміни. 

Конституція України опосередковано вказує на систему основних 

принципів державного ладу України у ст.1 КУ, до яких відносяться: 1) 

принцип суверенності і незалежності держави; 2) принцип демократизму 

держави; 3) принцип правової держави; 4) принцип соціальної держави; 5) 

принцип унітарності Української держави; 6) принцип республіканської 

форми правління.  

Гарантії державного ладу України – це система загальних умов і 

спеціальних (нормативно-правових та організаційно-правових) засобів, що 

забезпечують існування та дієвість інститутів державного ладу.  

Науковцями виокремлено наступні ознаки гарантій державного ладу: 

нормативність, системність, цілеспрямованість, процесуальність, 

матеріальність, постійний характер дії гарантій та детермінованість 

повноважень суб’єктів державного ладу, ефективність, адекватність гарантій 

(зорієнтованість на реальний рівень розвитку суспільних відносин).  

Також гарантії державного ладу можуть бути класифіковані за різними 

класифікаційними критеріями: за змістом та видом суспільної діяльності; за 

суб’єктом гарантування; за функціональною спрямованістю; за цілями тощо. 

Наукова класифікація, що взята за основу, дозволила послідовно дослідити 

складний, багаторівневий і різноаспектний механізм гарантування 

державного ладу, не порушуючи цілісності критеріїв.  

Функції держави (автор – Наливайко Л.Р.) – це об’єктивно необхідні, 

взаємопов’язані напрями та види її діяльності, спрямовані на реалізацію 

завдань, досягнення відповідної мети в конкретних формах, за допомогою 

спеціальних методів, які виражають сутність, соціальне призначення 

держави, роль та місце її в суспільстві на певному етапі розвитку.  



Основними ознаками, що опосередковують сутність та зміст функцій 

держави, є: 1) загальний, предметний, об’єктивно необхідний характер; 

2) найбільш повне відображення сутності й соціального призначення 

держави; 3) співвідношення функцій держави, функцій державної влади і 

функцій державних органів як співвідношення загального, особливого й 

часткового в діяльності держави; 4) спрямованість на виконання основних 

завдань і досягнення цілей, які формуються на кожному конкретному 

історичному етапі розвитку; 5) постійний, стійкий характер; 6) 

структурованість та взаємозв’язок елементів; 7) здійснення їх в певних 

формах та конкретними методами. 

Монографія Л.Р. Наливайко класифікує функції Української держави 

(виходячи із ступеня їх суттєвості і об’єктивного характеру) таким чином: 1) 

за об’єктами (сферами) діяльності держави – об’єктні (лінійні): внутрішні і 

зовнішні функції держави. Внутрішні: політична, економічна, соціальна, 

екологічна, культурна; зовнішні: оборонна, зовнішньополітична, 

зовнішньоекономічна, зовнішньокультурна (гуманітарна); 2) за способами 

діяльності держави – технологічні (владні, процесуальні, організаційні): 

законодавча (правотворча), виконавча (управлінська), судова, контрольна; 3) 

за тривалістю дії (за умовами діяльності держави): постійні, тимчасові; 4) за 

суб’єктами діяльності держави: загальнодержавні, функції суб’єктів 

федерації (у федеративних державах), функції органів державної влади тощо. 

Також варто зазначити,що в основі реалізації функцій держави існують певні 

форми та методи. 

Механізм Української держави (автор – Наливайко Л.Р.) – це 

нормативно визначена ієрархічна система державних інститутів – органів, 

підприємств, установ та інших структур, забезпечених необхідними 

організаційними, матеріально-технічними та фінансовими засобами з метою 

практичної реалізації функцій держави. Також цим же автором виокремлено 

чотири складові у змісті правової категорії ―механізм держави‖: 1) правова – 

сукупність правових норм, що визначають систему державних інституцій, їх 



повноваження, форми і методи діяльності, способи реалізації завдань і 

функцій держави; 2) структурна – сукупність державних організацій: органів 

держави, державних підприємств, державних установ; 3) функціональна – 

система визначених функцій, для реалізації яких створені відповідні 

державні організації; 4) інструментальна – система визначених 

законодавством повноважень, способів, методів, прийомів й засобів 

реалізації державних функцій. Вони знаходяться у взаємозв’язку і 

взаємозалежності. Ознаками механізму держави є наступні: 1) правова 

регламентованість; 2) єдність завдань, цілей і принципів організації та 

функціонування; 3) цілісність, ієрархічність, взаємодія і функціональна 

визначеність елементів; 4) системність та структурованість; 5) спрямованість 

на практичну реалізацію функцій Української держави; 6) стабільність і 

динаміка; 7) наявність процесуальної форми механізму Української держави; 

8) обумовленість державного управління діяльністю конкретних індивідів; 9) 

забезпеченість організаційними, матеріально-технічними, фінансовими 

засобами, а в необхідних випадках примусовим впливом; 10) соціальна 

спрямованість функціонування. 

Наливайко Л.Р. також досить повно та науково обґрунтовано наводить 

визначення державного органу як структурно відокремленої, внутрішньо 

організованої, юридично оформленої частини державного апарату, яка є 

колективом громадян (громадянином) держави, що має державно-владні 

повноваження та необхідні правові, матеріально-фінансові засоби для 

реалізації завдань і функцій держави, використовує правові й організаційні 

форми і методи діяльності. Ознаками органу держави є наступні: 1) 

структурна відокремленість; 2) внутрішня організованість; 3) юридична 

оформленість; 4) наявність державно-владних повноважень; 5) наявність 

правових, матеріально-фінансових засобів; 6) спрямованість на реалізацію 

завдань і функцій держави; 7) використання правових і організаційних форм 

та методів діяльності.  



Основним завданням конституційної та політичної реформ є розробка 

оптимальної моделі організації і функціонування державної влади в Україні, 

яка дозволила б узгодити два фундаментальні конституційні принципи 

цілісності й поділу державної влади. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Надати загально-правову характеристику функціям сучасної 

Української держави: поняття, ознаки, класифікація, види.  

ВСТУП 

Характер державного ладу відображається у функціях (діяльності) держави 

(вони опосередковують собою суп», тип, природу і призначення держави).  

Тому Конституція, визначаючи державний лад, закріплює поряд з 

механізмом держави також її основні функції. Ці (основні) функції держави 

закріплюються як прямо, безпосередньо, так і опосередковано, маючи, до того ж, 

далеко не однакову назву: зміст і спрямованість Діяльності держави, обов'язок 

держави (ст. 3), здійснеНня державної влади (ст. 6), державне забезпечення, 

піклування (ст. 11, 12, 13); найважливіші функції держави (ст. 17) тощо. 



Зазначимо, що основні функції держави не закріплюються повною мірою в 

якомусь одному розділі Конституції, а є змістом практично всіх розділів 

Конституції, вони закріплюються насамперед в розділі І, присвяченому загальним 

засадам Конституції і конституційного ладу. 

Система цих функцій значною мірою відрізняється від відповідної системи 

функцій колишнього Союзу РСР і Української РСР як у зв'язку зі зміною природи, 

характеру нашої держави, нашого державного ладу, так і у зв'язку із певними 

зрушеннями у теорії функцій держави, зокрема у національній науковій правовій 

думці. 

1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

З самого початку свого виникнення держава як політична форма 

людського соціуму виступає суб'єктом управління суспільними справами, її 

управлінське (функціональне) призначення полягає в тому, що, справляючи 

вплив на суспільні процеси в різних сферах життя, вона долає суперечності 

між інтересами різних соціальних груп і таким чином забезпечує нормальний 

розвиток суспільства. Цей вплив справляється завдяки різним напрямкам 

діяльності держави, основні з яких у теорії держави і права мають назву 

функцій. Так, говорять про існування політичної, економічної, соціальної, 

екологічної функцій держави. 

Функції держави — це основні напрямки її діяльності, які виражають 

її сутність і соціальне призначення в галузі управління справами суспільства. 

У функціях держави виражається її сутність — найбільш глибинне і 

усталене в ній. Відображення у функціях держави її соціального призначення 

означає, що вони є засобом задоволення різноманітних суспільних інтересів. 

На підставі аналізу функцій держави можна зробити висновок про те, якою 

мірою її діяльність спрямована на задоволення потреб та інтересів усього 

суспільства, а якою — певної панівної еліти. 

Відповідні завдання держави на певному етапі її розвитку вирішуються 

через функції згідно з об'єктивно зумовленими соціальними потребами. Вади 

в їх реалізації ведуть до появи негативних наслідків У суспільному житті. 



Кожна функція держави має свій зміст і об'єкт впливу. Зміст становить 

множина однорідних доцільних постійних дій, через які держава справляє 

вплив на конкретні сфери суспільного життя і через які розкривається її 

соціальне призначення. З'ясування змісту функцій дає відповідь на 

запитання: що робить держава; які цілі переслідує; які завдання вирішує вона 

на певному етапі її розвитку? В сукупності функції дають уявлення про 

державу з погляду її динаміки, тобто показують, як вона живе, діє, 

розвивається, змінюється. 

Об'єктом функції є певна сфера суспільних відносин (економіка, 

політика, культура та ін.), на яку спрямовано державний вплив. Об'єкт є 

одним із критеріїв розмежування функцій держави.  

Функціям держави притаманна низка таких ознак.  

1. Функції держави є основними соціально значущими напрямками її 

внутрішньої або зовнішньої діяльності. Поняття «основний напрямок 

діяльності» дозволяє виокремити функції із множини різних проявів 

державної діяльності як найбільш широку і загальну за обсягом діяльність. 

Функціями визнаються такі напрямки діяльності, які мають своїм об'єктом 

широке коло схожих суспільних відносин в окремих сферах соціального 

життя (політика, економіка, культура, соціальна сфера, екологія та ін.); є 

комплексними за своїм змістом і структурою; являють собою один із 

вирішальних напрямків впливу держави на суспільні відносини усередині 

країни або за її межами; здійснюються всіма або багатьма ланками 

державного апарату. 

2. Функції держави носять політичний характер, оскільки усі вони 

генетично мають одне й те саме джерело — державу як організацію 

політичної влади. Держава з'являється на певному історичному етапі саме 

задля виконання на новому рівні низки найістотніших функцій у суспільстві. 

Отже, держава та її функції є нерозривними політичними явищами. 

3.У функціях держави знаходять вираз і конкретизацію її історична 

сутність і соціальне призначення.  



4.У функціях держави різних типів проявляються і об'єктивуються 

притаманні їм особливості та закономірності розвитку, динаміка соціально-

економічних, політичних і духовних перетворень у житті суспільства.  

5.Функції держави — це усталена предметна діяльність, що означає їх 

постійний характер на тривалому періоді існування держави. 

6.Функціям держави притаманний системний характер. Це означає як 

те, що функції держави в цілому володіють ознаками єдності, узгодженості 

та диференціації, так і те, що кожна окрема функція чи під-функція — це 

визначена, проникнута внутрішньою єдністю і цілеспрямованістю система 

видів діяльності держави. 

7.Функції реалізуються властивими їм методами і в притаманних їм 

формах залежно від змісту окремих функцій, конкретики завдань,які 

вирішуються державою на певних етапах розвитку суспільства.  

8. Функції держави за своєю природою мають об'єктивно-суб'єктивний 

характер. Об'єктивність означає їх обумовленість закономірностями 

взаємодії суспільства і держави, а суб'єктивність вказує на те, що вони 

реалізуються завдяки свідомості і волі людей, задіяних у державному 

механізмі. 

9. Функції держави характеризуються спадкоємністю, яка зумовлюється 

тим, що вони піддаються могутньому впливу етнокультурних пластів життя 

суспільства — національних, територіальних особливостей, традицій тощо.  

10. Функції держави, особливо сучасної, мають правовий характер. 

Це пояснюється тим, що будь-яка державна діяльність має правову основу, 

тобто спирається на правові форми реалізації своїх функцій через 

формування і реалізацію права. Ця ознака дає можливість розглянути 

функціонування держави в історико-правовому ракурсі, оцінивши, наскільки 

сама держава на тому чи іншому своєму етапі має правовий характер. 

Функції держави є засобом (інструментом) вирішення завдань та 

Досягнення цілей, що постійно постають перед суспільством. Цілі державної 

діяльності — це ті кінцеві результати, яких необхідно досягти. Як вихідні 



моменти державної діяльності вони визначають доцільність існування 

завдань, що повинні бути поставлені для їх вирішення.  

Слід відрізняти поняття функцій держави від поняття функцій гілок 

державної влади — законодавчої, виконавчої, судової та функцій окремих 

державних органів. Хоча законодавчі, управлінські, судові функції за 

деякими характеристиками і наближаються до функцій держави, вони не є 

тотожними їм. Зокрема, вони є меншими за обсягами, виконуються тільки 

органами, які належать до однієї із гілок влади. Аналогічно більш вузький, 

локальний характер порівняно з функціями держави мають і функції деяких 

державних органів — певні напрямки реалізації їх компетенції відповідно до 

їх місця та призначення в державному апараті, тоді як функції держави 

реалізуються за допомогою узгодженої діяльності більшості державних 

інститутів. 

Функції держави виникають, постійно розвиваються, змінюються, 

зникають під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Такими чинниками 

можуть бути радикальні соціальні зміни в суспільстві; зміни сутності 

держави та її соціального призначення, форми держави; завдання і цілі, що 

стоять перед державою; особливості національних чинників — мови, 

культури, традицій; рівень науково-технічного, інтелектуального розвитку; 

процеси інформатизації суспільства, створення загальнопланетарного 

інформаційного простору; екологічний чинник; інтеграція світової 

економіки; міжнародна обстановка та ін. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином , функції держави — це основні напрямки її діяльності, 

які виражають її сутність і соціальне призначення в галузі управління 

справами суспільства. 

У функціях держави виражається її сутність — найбільш глибинне і 

усталене в ній. Відображення у функціях держави її соціального призначення 

означає, що вони є засобом задоволення різноманітних суспільних інтересів. 

На підставі аналізу функцій держави можна зробити висновок про те, якою 



мірою її діяльність спрямована на задоволення потреб та інтересів усього 

суспільства, а якою — певної панівної еліти. 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

Класифікація функцій держави — це їх поділ на окремі види, групи 

залежно від певних критеріїв. Класифікація має практичне значення для 

вироблення рекомендацій з удосконалення певних напрямків діяльності 

держави. 

Функції держави можна класифікувати за різними критеріями. 

Залежно від того, в чиїх соціальних інтересах здійснюються функції 

держави, їх можна поділити на загальносоціальні функції та функції захисту 

групових інтересів. 

Загальносоціальні функції — це такі напрямки діяльності держави, які є 

довготривалими, спрямованими на задоволення інтересів суспільства в 

цілому, всіх його верств. У юридичній літературі радянського періоду 

вважалося аксіомою, що немає і не може бути надкласових, тобто 

загальносоціальних, функцій. Такий підхід суперечив очевидному факту: в 

суспільстві можливі і необхідні не тільки боротьба, а й взаємодія і 

співробітництво різних класів, соціальних груп, окремих прошарків 

населення, чиї спільні справи та інтереси реалізуються державою. Як суб'єкт 

загальносоціальної діяльності держава виступає механізмом управління 

загальними справами суспільства. 

Про це свідчить також історичний досвід розвитку держави і 

суспільства, їх взаємодії. Наприклад, ведення землезрошувального 

господарства у країнах Далекого і Близького Сходу зумовило необхідність 

появи функції організації громадських робіт щодо спорудження каналів і 

гребель, нагляду за зрошувальними роботами. У сучасних розвинутих 

країнах виникла об'єктивна необхідність у суттєвому посиленні втручання в 

ринкові відносини задля перерозподілу національного багатства, 

забезпечення достатнього матеріального рівня усіх членів суспільства, що 

має всезагальне значення. 



Загальносоціальні функції характеризують діяльність сучасної держави 

в усіх галузях суспільних відносин, зокрема, в галузі захисту прав і свобод 

людини, економічній, політичній сферах тощо. Вони містять великий 

демократичний потенціал і спрямовані на задоволення інтересів всього 

суспільства, забезпечення суспільного розвитку на основі норм і принципів 

демократії, особистої безпеки та свободи громадян. 

Поряд із загальносоціальними держава протягом тисячоліть виконує і 

функції захисту групових інтересів. Вони являють собою такі напрямки 

діяльності держави, що якнайповніше спрямовані на вираження і 

задоволення інтересів певних соціальних сил — правлячих угруповань, за 

якими стоять верстви населення, що становлять соціальну базу здійснення 

державної влади. Держава використовується панівною елітою, правлячою 

соціальною групою як владна політична організація в цілях обслуговування 

своїх інтересів. У таких випадках державні функції спрямовуються на 

утримання населення в тих політичних і правових рамках, які вигідні 

правлячій еліті. При цьому використовуються різні методи: співробітництва, 

стримування, виховання, прямого придушення підвладних та ін. У XX ст., 

особливо в другій його половині, в економічно-розвинутих країнах ці функції 

відійшли на другий план у зв'язку з появою середнього класу, що значно 

пом'якшило існуючі в суспільстві суперечності. 

Функції держави можна поділити за її типом. Подібна класифікація 

залежить від того, за яким критерієм виокремлюється сам тип держави — 

формаційним чи цивілізаційним. Наприклад, взявши за основу формаційну 

ознаку, можна виокремити функції рабовласницької, феодальної, 

буржуазної, соціалістичної держави. Ця класифікація домінувала в 

радянській юридичній літературі. При цьому її основними недоліками були 

надмірна абсолютизація та категоричність, невизнання інших підходів до 

типології, зокрема цивілізаційного. 

За ступенем соціальної значущості в суспільному житті функції 

держави можна поділити на головні та похідні. До головних функцій належать 



найважливіші напрямки діяльності держави, які мають пріоритетне значення 

на конкретному етапі розвитку суспільства. Так, головними в умовах 

сучасної демократичної держави є функція захисту прав і свобод людини, 

економічна, соціальна функції, здійснення яких виступає основою 

забезпечення нормального, сталого розвитку суспільства, особистої безпеки 

людей, їх матеріального та духовного добробуту. 

Похідні функції — це такі, які мають супроводжувальний, допоміжний 

або обслуговуючий характер. Наприклад, до них належить функція 

оподаткування і фінансового контролю, яка має допоміжну природу щодо 

економічної та соціальної функцій. 

За часом дії функції держави поділяються на постійні і тимчасові. 

Постійні функції здійснюються державою безперервно і притаманні їй на 

усіх або більшості етапах її існування, функціонування та розвитку 

(політична, соціальна, організація оборони країни та ін.). Тимчасові функції 

з'являються внаслідок виникнення специфічних умов суспільного розвитку, 

необхідності вирішення деяких невідкладних завдань. У міру їх зникнення 

вони припиняють своє існування (керівництво військовими операціями під 

час війни, боротьба з епізоотіями, стихійним лихом тощо). 

Спрямованість діяльності держави на вирішення внутрішніх чи 

зовнішніх завдань слугує критерієм поділу функцій на внутрішні та зовнішні. 

Внутрішні функції дають уявлення про напрямки діяльності держави 

усередині країни. Вони виразно проявляються в таких сферах життя 

суспільства, як економічна, екологічна, соціальна та ін. 

Зовнішні функції дають уявлення про діяльність держави поза її 

межами, характеризують її напрямки діяльності на міжнародній арені у сфері 

встановлення і підтримання відносин з іншими державами (захист країни, 

забезпечення інтеграції у світову економіку, підтримка світового порядку 

тощо). 

Внутрішні і зовнішні функції не можуть бути однаковими для всіх 

держав. Певні їх відмінності залежать від типу держави і характеру 



політичного режиму, етапів її розвитку, міжнародної обстановки, характеру 

відносин співіснуючих між собою держав. 

Між внутрішніми і зовнішніми функціями є тісний зв'язок. Кожна 

держава заради найефективнішого вирішення своїх внутрішніх завдань 

вступає у відносини з іншими країнами у сферах економіки, політики, 

культури, розбудови збройних сил. За їх допомогою, держава може швидше і 

ефективніше розв'язувати ті проблеми, які вона з тієї чи іншої причини не 

може розв'язати самостійно, особливо тоді, коли для цього немає необхідних 

сировинних та інших матеріальних ресурсів. Наслідком цього є те, що значна 

частина зовнішніх функцій виступає, по суті, продовженням внутрішніх, 

особливо в державах з однотипною соціальною базою. У сучасних 

демократичних державах процеси взаємозалежності діяльності держави зі 

здійсненням внутрішніх та зовнішніх функцій привели до формування таких 

міжнародних утворень, як Європейський Союз, Співдружність Незалежних 

Держав. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, класифікація функцій держави — це їх поділ на окремі види, 

групи залежно від певних критеріїв. Класифікація має практичне значення 

для вироблення рекомендацій з удосконалення певних напрямків діяльності 

держави. 

3. ОБ’ЄКТНІ ФУНКЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ  

Внутрішні функції держави 

Серед внутрішніх функцій держави важливе місце посідає політична 

функція. Діяльність держави з її здійснення є складною, багатогранною і, по 

суті, створює умови для ефективного виконання інших функцій. Належне 

виконання цієї функції має забезпечити злагоду в суспільстві, подолання 

суперечностей та уникнення гострих конфліктів між окремими частинами 

суспільства, гілками влади, державними органами. В умовах 

недемократичних держав за допомогою політичної функції владна верхівка 

здійснює панування над більшістю членів суспільства з метою забезпечення 



безперешкодної реалізації власних інтересів. 

У демократичних країнах політична функція спрямована на 

забезпечення народовладдя, розвиток форм та інститутів політичного 

плюралізму, врегулювання політичних конфліктів. Вона забезпечує 

реалізацію волевиявлення народу шляхом ухвалення відповідних законів та 

інших державних рішень, прав громадян на участь у формуванні державної 

влади і ухвалених нею рішень. Ця функція спрямована на створення умов для 

самоорганізації і самоврядування народу, його залучення до вирішення 

державних справ, формування демократичного громадянського суспільства. 

Політична функція виконується також шляхом реформування 

державного механізму; вироблення правових статутів для діючих у 

суспільстві політичних сил; здійснення нагляду за їх діяльністю; вжиття 

відповідно до закону необхідних заходів з метою упередження, припинення 

незаконних дій; виконання дій, спрямованих на налагодження всебічних 

зв'язків з населенням країни. 

Провідну роль у здійсненні політичної функції відіграє робота з 

реалізації національної політики. Йдеться не тільки про регламентацію 

відносин між різними етносами. Першорядне значення має створення 

сприятливих умов для розвитку державоутворюючого етносу, його культури, 

мови, історичних традицій, налагодження відносин із діаспорою, якщо вона 

сформувалася за кордоном. Водночас держава повинна виявляти і 

узгоджувати національні інтереси, враховувати їх у своїй політиці, в тому 

числі при ухваленні державних рішень, своєчасно виявляти джерела 

загострення напруги в національних відносинах і використовувати державно-

правові механізми для вирішення суперечностей демократичним шляхом. 

Центральне місце в системі функцій демократичної держави посідає 

тісно пов'язана з політичною функція охорони прав і свобод людини і 

громадянина. Ця функція з'являється тільки в умовах демократичної держави 

і поступово розвивається паралельно з процесом зростання її правового, 

соціального характеру. В її основі лежить принцип визнання людини 



найвищою соціальною цінністю, невідчужуваності та непорушності її 

основних конституційних прав і свобод. Виходячи з верховенства права над 

державою, права і свободи людини визначають зміст, сенс і напрямки всієї 

діяльності законодавчих, виконавчих, судових органів. Вони становлять 

основу політики у відносинах з іншими державами, усім світовим 

співтовариством. Унаслідок укладення низки міжнародних угод, в яких 

закріплюються права людини, відбуваються інтернаціоналізація цієї 

проблеми, переростання її із внутрішньої справи держави у чинник 

міжнародної політики. 

Важливим напрямком діяльності держави із забезпечення основних 

прав і свобод є розширення змісту і характеру системи їх гарантій. Так, у 

сфері політичних прав — це створення належних демократичних умов для 

участі громадян у справах держави, демократичних виборах та ін.; у сфері 

економічних прав — створення умов для вільного володіння власністю тощо. 

Особливого значення набувають юридичні гарантії, які надають людині 

можливість самій використовувати та захищати свої права і свободи. Для 

цього у законі мають бути передбачені способи їх здійснення, встановлені 

процедури їх захисту, особливо у сфері правосуддя. 

Виконання функції захисту прав і свобод людини і громадянина 

здійснюється системою державних органів, серед яких особливо важлива 

роль належить органам правосуддя, внутрішніх справ, державної безпеки 

тощо. 

Економічна функція держави спрямована на забезпечення нормального 

формування, функціонування та розвитку економіки країни, захист існуючих 

форм власності та створення умов для їх розвитку. 

Зміст економічної функції на різних етапах розвитку суспільства має 

суттєві відмінності. При рабовласництві, кріпосництві, вільному капіталізмі, 

радянському соціалізмі ця функція мала різні спрямованість і зміст. В умовах 

ринкової економіки вона конкретизується в низці напрямків діяльності 

держави. Передусім йдеться про розроблення економічної політики в 



масштабах країни; управління підприємствами і організаціями, які 

становлять державну власність і мають загальнодержавне значення (у сферах 

ядерної енергетики, космічної діяльності, загальнодержавного транспорту, 

зв'язку та ін.); встановлення правових основ ринку, зокрема для забезпечення 

рівноправності усіх форм власності, правового захисту власника, припинення 

недобросовісної конкуренції, монополізму, охорони прав споживача тощо; 

здійснення контролю за додержанням законності суб'єктами підприємницької 

діяльності тощо. 

Конкретизованим розвитком економічної функції є функція 

оподаткування і фінансового контролю, спрямована на формування та 

поповнення казни, передусім державного бюджету, місцевих бюджетів, за 

рахунок усіх видів податків, здійснення контролю за утворенням, розподілом 

і використанням усіх ресурсів фінансової системи країни. Податки, як 

відомо, призначені для покриття витрат на утримання державного апарату, 

перерозподілу доходів серед різних верств населення, забезпечення 

перспективного економічного, культурного та іншого розвитку країни. 

Фінансовий контроль потрібен для перевірки виконання фінансових 

зобов'язань перед державою, правил фінансових операцій тощо. 

Держава має широке коло суб'єктів фінансового контролю. Зокрема, в 

Україні це Рахункова палата Верховної Ради, Національний банк, 

Міністерство фінансів та ін. 

Однією з характерних особливостей сучасної демократичної держави 

виступає соціальна функція, яка з'являється тільки на певному етапі розвитку 

держави, а саме тоді, коли починає формуватися соціальна правова держава. 

Соціальна функція спрямована на створення умов, які забезпечують 

нормальні умови життя людини, її вільний розвиток, створення рівних 

можливостей для усіх громадян у досягненні суспільного добробуту 

(зокрема, гарантованого з боку держави прожиткового мінімуму), соціальну 

захищеність особистості. 

Наявність у держави соціальної функції та ступінь активності в її 



здійсненні залежать від рівня її матеріального розвитку, культурних традицій 

суспільства. Зокрема, в сучасному цивілізованому світі, де досить послідовно 

впроваджена ідея соціальної держави, здійснення соціальної функції 

поділено між державою і громадянським суспільством в різній мірі -— 

залежно від конкретних умов певної країни. 

Соціальна функція здійснюється у двох важливих напрямках: перший 

— забезпечення права кожного на свободу праці, зайнятості населення, 

міграції робочої сили, контролю за умовами праці і відповідністю їх вимогам 

техніки безпеки, соціального забезпечення і страхування; другий — 

соціальний захист тих, хто потребує державної підтримки: безробітних, 

інвалідів, літніх людей, багатодітних сімей, сиріт, дітей в неповних сім'ях, 

пенсіонерів, студентів. 

У сучасному світі набула поширення екологічна функція держави, або 

функція охорони природи та раціонального використання природних 

ресурсів, спрямована на забезпечення екологічного добробуту громадян і 

екологічної безпеки країни. Вона набуває все більшої актуальності для 

людства, діяльність якого в умовах стрімкого науково-технічного прогресу 

стає чинником масштабного впливу на довкілля. 

Ця діяльність супроводжується порушенням природної рівноваги в 

екологічних системах, що зазнають великої шкоди внаслідок забруднення 

повітря, ґрунтів і водних джерел відходами виробництва, радіацією, 

зникнення багатьох видів живих організмів тощо. Усе це є серйозною 

загрозою не тільки рослинному і тваринному світу, а й здоров'ю та життю 

людини. За цих умов проблема екології стає основною не тільки в межах 

окремої країни, а й у глобальному міжнародному масштабі, перетворюючись 

на проблему рятування усього людства, цілої планети. 

Основний зміст екологічної функції становлять державне управління і 

координація діяльності в галузі охорони довкілля. Держава здійснює 

планування екологічної політики, нормування якості довкілля; вживає 

заходів щодо відвернення екологічно шкідливої діяльності, попередження і 



ліквідації аварій, стихійного лиха, катастроф; здійснює державний контроль 

за додержанням природно-охоронного законодавства, притягує до 

відповідальності осіб і організації, винні у порушенні екологічних вимог. 

Одне з важливих місць у діяльності держави посідає функція розвитку 

культури, науки і освіти. Разом з тим не завжди їй приділялася велика увага. 

До Нового часу заходи в цьому напрямку з боку держави мали частковий, 

несистематичний характер, нерідко науково-освітня діяльність здійснювалася 

не самою державою, а іншими громадськими інституціями, зокрема, 

церквою. Велику роль для розвитку цієї функції відіграла епоха 

Просвітництва, буржуазних революцій та бурхливого промислового 

розвитку, коли відбулося усвідомлення важливості сфери науки і освіти для 

успішного всебічного розвитку суспільства і держави. 

В умовах сучасної держави розглядувана функція спрямована на 

підняття культурного і освітнього рівнів громадян, необхідних для 

цивілізованого суспільства, створення умов для їх участі в житті суспільства, 

користування відповідними культурними і науковими досягненнями, 

забезпечення науково-технічного розвитку суспільства. її зміст становлять 

також державна підтримка розвитку мистецтва — літератури, театру, кіно, 

музики, архітектури; збереження історико-культурних пам'ятників, 

історичних комплексів, заповідних територій, архівів, музеїв, бібліотек; 

поширення фізичної культури і спорту; розвиток вітчизняної науки, її 

інтеграція в світову науку. Державна підтримка (фінансова, матеріальна 

тощо) освітянських, виховних, наукових установ, закладів культури особливо 

необхідна в умовах ринкових відносин. Держава повинна звільняти ці сфери 

суспільного життя від ринкових механізмів, брати їх, як правило, на своє 

повне забезпечення. У сфері охорони здоров'я, освіти, культури держава має 

вести постійну роботу з забезпечення їх загальнодоступності. 

Всезагального значення на сьогодні набуває інформаційна функція 

держави, що пов'язано з особливостями сучасного суспільства, яке може бути 

охарактеризоване як суспільство інформаційне. 



Інформація перетворюється на важливий економічний ресурс, 

інформаційно-комунікаційні технології набувають все більшого значення в 

економіці. Обсяги інформації, необхідної для забезпечення життєдіяльності 

суспільства, постійно збільшуються, підвищується рівень її доступності, 

мобільності. Формується всесвітній інформаційний простір, на основі якого 

відбувається інтеграція всього людства. В зв'язку з цим у складі суспільства 

виокремлюється інформаційна сфера. 

Описана значущість інформаційної сфери робить її бажаним об'єктом 

та засобом для зловживань, які можуть полягати у монополізації джерел 

інформації, поширенні неправдивих відомостей, маніпулюванні масовою 

свідомістю, викраданні, знищенні інформації тощо. 

Інформаційна функція держави реалізується через забезпечення 

нормального функціонування та сталого розвитку інформаційної сфери. 

Змістом цієї функції є визначення інформаційної політики; створення 

організаційно-правових основ інформаційної сфери; реальне гарантування 

вільного обігу інформації; запобігання різноманітним зловживанням у 

зазначеній сфері, забезпечення інформаційної безпеки тощо. 

Функція забезпечення режиму законності і правопорядку спрямована 

на неухильне додержання і виконання нормативних приписів усіма 

учасниками суспільних відносин. Реалізація цієї функції переслідує мету 

створення належних умов для життєдіяльності громадян, суспільства в 

цілому, функціонування правової, політичної та інших систем. У 

недемократичних державах, зокрема, як це було в СРСР, вона часто лише 

проголошується, проте здійснюється не повною мірою та непослідовно. У 

правовій державі зазначена функція трансформується у функцію 

забезпечення правозаконності і правопорядку та спрямована на утвердження 

панування права в усіх сферах життя. 

Головними напрямками діяльності держави з забезпечення 

правозаконності і правопорядку є: вдосконалення роботи законодавця з 

ухвалення доступних населенню законів, доведення їх до відома населення; 



підвищення ролі правосуддя; поліпшення організації роботи правоохоронних 

органів, особливо в боротьбі з організованою злочинністю; всебічне 

розгортання демократичних принципів і норм у діяльності державного 

апарату. На особливу увагу заслуговують заходи щодо підвищення 

правосвідомості як громадян, так і посадових осіб. Правове виховання 

покликане донести до свідомості людей розуміння необхідності знання ними 

законів і виконання їх вимог, а також знання своїх прав і вміння їх 

відстоювати та захищати законним способом, прищепити кожному 

громадянину почуття нетерпимості до будь-яких порушень законодавства. З 

цією метою повинна організовуватися відповідна система правового 

виховання, навчання, засобів пропаганди, а також вестися постійна 

цілеспрямована робота в зазначеному напрямку. Зрештою все це має 

сформувати у суспільстві такий стан речей, коли переважна більшість людей 

слідує праву в силу власної глибокої переконаності в його цінності. 

Зовнішні функції держави 

Переходячи до розгляду зовнішніх функцій держави, слід зазначити, 

що сучасні глобалізаційні процеси роблять цей традиційний для теорії 

держави і права поділ досить умовним. Можна стверджувати, що політична, 

економічна, соціальна, екологічна та інші функції держави мають як 

внутрішній, так і зовнішній аспекти. 

У той же час існують і специфічні зовнішні функції держави. 

Важливим напрямком зовнішньополітичної діяльності держави є її 

оборонна функція. Головне її призначення — забезпечувати воєнну безпеку 

держави. Проявами цієї функції є збройний захист цілісності і 

недоторканності власної території, виконання міжнародних зобов'язань, 

застосування у разі необхідності для розв'язання міжнародних конфліктів 

збройних сил. 

Здійснення оборонної функції виступає гарантом самого існування 

Держави, а відтак, ефективного виконання всіх інших її функцій. Робота з 

оборони країни може здійснюватися за різними напрямками: вироблення 



оборонної стратегії; зміцнення збройних сил; застосування останніх у разі 

необхідності; охорона державних кордонів. 

Починаючи з другої половини XX ст. дедалі більшого значення набуває 

функція забезпечення миру і підтримки світового порядку. Вона полягає у 

проведенні дипломатичної роботи з припинення існуючих 1 недопущення 

нових конфліктів. В основі міжнародної політики, спрямованої на реалізацію 

зазначеної функції, лежать принципи незастосування сили, мирного 

вирішення спорів, рівної безпеки держав, подолання актів агресії тощо. Після 

Другої світової війни стало зрозумілим, що тільки внаслідок спільної 

діяльності держав можна забезпечити мир на земній кулі, встановити і 

підтримувати світовий порядок. 

Найголовнішими напрямками цієї функції є ведення за домовленістю 

між державами діяльності з роззброєння, нерозповсюдження зброї масового 

знищення, додержання зобов'язань з заборони ядерних випробувань, 

поступової ліквідації ядерної зброї. Останнім часом посилилося 

співробітництво держав щодо організації колективних дій у сфері боротьби з 

міжнародним тероризмом. 

Світовий порядок підтримується шляхом участі світового 

співтовариства в урегулюванні локальних конфліктів, під час яких 

порушуються права людини, особливо стосовно національних меншин, що 

вимагає міжнародного втручання. При цьому слід наголосити на підвищеній 

відповідальності за підтримку стабільності і порядку в сучасному світі таких 

держав, як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Росія та ін. 

Збройні сили деяких держав можуть брати участь у військових операціях, 

спрямованих на припинення збройних конфліктів, установлення та 

підтримку миру в проблемних регіонах планети. 

У забезпеченні миру і підтримки світового порядку важлива роль 

відводиться міжнародним організаціям. Головна з них — Організація 

Об'єднаних Націй, створена в 1945 р. за ініціативою глав держав-

переможниць у Другій світовій війні. 



Нині все більше розвивається функція співробітництва сучасних 

держав. Йдеться про розвиток політичних, економічних, правових, 

культурних, інформаційних та інших відносин, що базувався б на 

гармонійному поєднанні інтересів кожної з країн. 

Роль цієї функції особливо важлива для розв'язання проблем 

міжнародного характеру: запобігання і ліквідації наслідків природних та 

антропогенних катастроф, що виходять за межі кордонів однієї держави; 

охорони природних ресурсів і довкілля; боротьби з епідеміями і епізоотіями; 

захисту Світового Океану; раціонального використання сировинних, 

енергетичних ресурсів як загальнолюдського надбання. Значного розвитку 

набуло співробітництво держав у вирішенні питань, пов'язаних із освоєнням 

космічного простору, зокрема збереженням його чистоти. На основі взаємних 

домовленостей держави узгоджують і відповідну національну політику. 

Щодалі велику роль відіграє функція європейської та світової 

інтеграції. Важливою її складовою для України, як і для багатьох країн 

колишнього СРСР, є інтеграція в європейську та світову економіку. Вона 

випливає з визнання економічної взаємозалежності держав у різноманітних 

сферах відносин — виробничій, науково-технічній, валютно-фінансовій, 

транспортній, в яких деякі держави доповнюють одна одну на основі 

розподілу праці, взаємообміну, взаємоузгодження шляхів розвитку та ін. 

Основу інтеграційних процесів становлять загальновизнані принципи 

суверенітету держав щодо їх природних ресурсів (кожна держава вільно 

розпоряджається ними); свободи вибору інтеграційних зв'язків; рівності, 

взаємовигідної співпраці, незастосування дискримінаційних заходів. 

Відповідно до них будується державно-правовий захист права власності та 

іноземних інвестицій, які повинні бути захищені від націоналізації та 

експропріації. 

За способами діяльності держави розрізняють такі її функції, як 

законодавча, виконавча і судова, які умовно називають "владними" 

("організаційними", "технологічними" чи "процесуальними") функціями. 



Зазначимо, що тривалий час ці "владні" функції Держави — 

законодавча, виконавча і судова — розглядались лише як форми здійснення 

інших функцій Держави, зокрема її основних внутрішніх і зовнішніх 

функцій, до яких зводилась вся система функцій радянської соціалістичної 

держави і соціалістичної держави взагалі. 

Натомість у західній науковій правовій і політологічній літературі 

"владні" ("технологічні") функції розглядались як практично єдині або 

принаймні головні функції держави, до яких іноді додавали споріднені з 

ними функції — фінансову, військову, дипломатичну тощо. Нині ці 

розходження в основному подолано. 

Переконливо доведено, що держава здійснює як об'єктні, так і 

технологічні (владні, організаційні) функції, але в залежності від ролі і місця 

держави в суспільстві, системи цих функцій інколи не збігаються. Це 

зумовлюється різним співвідношенням державних і недержавних об'єктів у 

різних сферах. 

"Технологічні" функції, — законодавча, виконавча, судова — хоча 

тривалий час і не визнавалися головними, та все ж закріплювалися у 

Конституціях більшості держав через функції і повноваження органів 

державної влади, шляхом поділу державної влади на законодавчу, виконавчу 

і судову. 

Класифікація функцій держави за засобами її діяльності ще не дістала 

загального визнання і не утвердилася. Функції, що об'єктивно виділяються 

за цими критеріями, зокрема фінансова, територіальна та інші, належать, як 

правило, до "технологічних" функцій або зовсім не називаються, оскільки 

чітко не визначені критерії такої класифікації, а також система (сукупність) 

основних засобів діяльності держави, за винятком бюджету і фінансів. 

Як наслідок, у конституціях більшості країн не існує належного 

закріплення видів діяльності держави (функції), які можна і необхідно 

розрізняти за засобами її діяльності (бюджетно-фінансова, адміністративно-

територіальна тощо). 



Такий недолік має бути згодом подолано або шляхом внесення змін до 

Конституції або шляхом прийняття окремих законів: в них прямо чи 

опосередковано мають бути системно закріплені всі основні функції 

держави, що певною мірою сприятиме посиленню ролі і відповідальності 

держави у всіх сферах її діяльності. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, Функції держави не закріплюються в якомусь одному розділі 

Конституції України, а є змістом практично всіх її розділів, однак найбільше їх 

закріплено у розділі І Конституції України. 

Функції держави поділяють на об'єктні (внутрішні та зовнішні) - політична, 

економічна, соціальна, культурна, екологічна тощо та технологічні - законодавча, 

виконавча, судова. 

Усі основні функції держави мають бути системно закріплені в Конституції 

або законах України, що сприятиме посиленню ролі і відповідальності держави в 

усіх сферах її діяльності. 

4. ФОРМИ І МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ  

Держава здійснює свої функції в особливих формах і специфічними 

методами. Форми реалізації функцій держави показують, якого зовнішнього 

вигляду набуває діяльність держави, як вона оформлена. Методи ж 

здійснення функцій держави являють собою способи і засоби, що 

використовуються під час забезпечення функціонування держави. 

У літературі розрізняють правові і неправові форми реалізації функцій 

держави. При цьому під правовими формами розуміють увесь механізм 

правового регулювання, яким володіє держава. До неправових форм 

відносять контрольну, ідеологічну, виховну, інформаційно-технічну 

(допоміжну) та інші види державної діяльності. Така класифікація форм 

здійснення функцій держави не відрізняється чіткими критеріями, оскільки, 

наприклад, контрольна діяльність держави також регламентується нормами 

права. Більшою перевагою характеризується класифікація головних форм 

здійснення функцій держави, відповідно до якої виділяються правові і 



організаційні форми. Серед правових форм зазвичай називають законодавчу 

(правотворцу), управлінську (виконавчу), судову (правоохоронну) і 

контрольно-наглядову. 

Правові форми пов'язані з виданням юридичних актів, організаційні 

реалізуються в межах уже виданих актів і являють собою фактичні дії, що 

сприяють реалізації прийнятих юридичних актів. До організаційних форм 

можна віднести створення конкретних державних органів, їх структурних 

підрозділів, матеріальне забезпечення їх праці, підбір відповідних 

спеціалістів, технічного обслуговуючого персоналу тощо. 

Щодо методів здійснення функцій держави, то слід зазначити, ідо 

довгий час у теорії держави і права визнавалися лише методи переконання і 

примусу. Не відмовляючись від їх використання і підкреслюючи певну 

ефективність впливу цих методів на розвиток суспільних відносин і процесів, 

слід звернути увагу на те, що ускладнення керівництва суспільством вимагає 

різноманіття управлінських методів. 

Можна назвати такі групи методів, за допомогою яких держава 

здійснює свої функції: 

1) метод нормативного правового регулювання; 

2) метод примусу, який використовується при порушенні 

загальнообов'язкових державних приписів; 

3) метод рекомендацій, тобто орієнтації на конкретний зразок поведінки 

або дій, бажаних із точки зору держави, і метод заохочення, який провокує 

дотримання цього зразку, стимулюючи суспільнокорисну діяльність; 

4) метод договірного регулювання, який набуває в умовах 

демократичної держави універсального значення. Останнім часом метод 

договірного регулювання отримав широке розповсюдження не тільки у сфері 

приватних, а й публічних інтересів; 

5) методи контролю і нагляду. Зокрема, держава здійснює ліцензування 

окремих видів підприємницької діяльності, а також діяльності некомерційних 

організацій; стандартизує продукцію, роботи, послуги, видає сертифікати 



якості тощо. У здійсненні функції охорони прав і свобод громадян, усіх форм 

власності, забезпечення законності і правопорядку велику роль відіграє 

прокурорський нагляд за виконанням діючих законів та інших нормативно-

правових актів фізичними і юридичними, посадовими і службовими особами. 

У будь-якій державі діють і спеціальні органи громадського контролю. 

Інший орган державного контролю у сфері дотримання та захисту прав 

і свобод особи — уповноважений з прав людини. 

У податковій сфері — податкова адміністрація і податкова міліція; 

6) метод інформаційного впливу на суспільство. Держава через 

засоби масової інформації інформує населення про прийняті нормативно-

правові акти, державні рішення, формує громадську думку, цілеспрямовано 

регулює інформаційні потоки тощо. Інформація посередньо-регулятивно 

впливає на свідомість, поведінку людей. За допомогою інформаційного 

впливу можливо як прискорити розв'язання соціальних і юридичних 

конфліктів, так і локалізувати їх, пом'якшити. 

Можна виділити й інші методи здійснення функцій держави, але 

наведені є ключовими, засадничими для функціонування держави. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, форми здійснення функцій держави — це спеціальні аспекти її 

діяльності, за допомогою яких реалізуються державні функції. За правовими 

наслідками названі форми поділяються на правові та не-правові 

(організаційні). 

Методи здійснення функцій держави - це засоби і способи, за 

допомогою яких здійснюються спеціальні види діяльності держави з 

реалізації її функцій. 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

Функції держави — це основні напрямки її діяльності, які виражають її 

сутність і соціальне призначення в галузі управління справами суспільства. 

У функціях держави виражається її сутність — найбільш глибинне і 

усталене в ній. Відображення у функціях держави її соціального призначення 



означає, що вони є засобом задоволення різноманітних суспільних інтересів. 

На підставі аналізу функцій держави можна зробити висновок про те, якою 

мірою її діяльність спрямована на задоволення потреб та інтересів усього 

суспільства, а якою — певної панівної еліти. 

Класифікація функцій держави — це їх поділ на окремі види, групи 

залежно від певних критеріїв. Класифікація має практичне значення для 

вироблення рекомендацій з удосконалення певних напрямків діяльності 

держави. 

Функції держави не закріплюються в якомусь одному розділі 

Конституції України, а є змістом практично всіх її розділів, однак найбільше 

їх закріплено у розділі І Конституції України. 

Функції держави поділяють на об'єктні (внутрішні та зовнішні) - 

політична, економічна, соціальна, культурна, екологічна тощо та 

технологічні - законодавча, виконавча, судова. 

Усі основні функції держави мають бути системно закріплені в 

Конституції або законах України, що сприятиме посиленню ролі і 

відповідальності держави в усіх сферах її діяльності. 

Форми здійснення функцій держави — це спеціальні аспекти її 

діяльності, за допомогою яких реалізуються державні функції. За правовими 

наслідками названі форми поділяються на правові та не-правові 

(організаційні). 

Методи здійснення функцій держави - це засоби і способи, за 

допомогою яких здійснюються спеціальні види діяльності держави з 

реалізації її функцій. 



 

ТЕМА № 4 «СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВИ, ПОЛІТИЧНОЇ 

СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА, ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» 
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суспільства. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Розглянути поняття та ознаки громадянського суспільства, поняття, функції 



та структуру політичної системи суспільства, політичні партії в політичній 

системі суспільства. 

ВСТУП 

Громадянське суспільство — це суспільство, якому властиве 

самоврядування вільних індивідів та добровільно створених ними організацій. 

Громадянське суспільство як сферу самоврядування вільних індивідів захищають 

від свавілля державної влади та жорсткої регламентації з боку її органів 

відповідні закони. Ось чому в реальному суспільному житті громадянське 

суспільство та правова держава є взаємозв’язаними інститутами, функціонування 

яких забезпечується верховенством закону, що надійно гарантує та захищає права 

і свободи громадян. 

Громадянське суспільство може існувати тільки за умов демократії. 

Водночас високий рівень розвитку й функціонування громадянського суспільства 

може забезпечити тільки демократична держава. Як свідчить суспільна практика, 

саме нерозвиненість громадянського суспільства є однією з головних умов 

існування тоталітарних та авторитарних режимів. Головна ознака громадянського 

суспільства полягає в забезпеченні широких прав людини, у вільному виборі нею 

різноманітних форм економічного й політичного життя, форм ідеології та 

світогляду, у можливості пропагувати й обстоювати свої інтереси, погляди та 

переконання. 

1. Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства. 

Формування концепції громадянського суспільства розпочалося у 

період буржуазних революцій в Європі. Хоча ще в епоху античності 

згадувалися схожі терміни, але їх зміст був дуже різноманітним. Так, у 

давньоримській літературі громадянське (сіvil) суспільство розглядалося як 

протилежність нецивілізованому, варварському суспільству, в 

давньогрецькій — як форма античного полісу у сенсі громадянської общини. 

Однією з найхарактерніших рис грецького полісу було нерозривне 

поєднання суспільства та держави як вищої форми колективізму. Для греків 

була неприпустима ідея відділення приватного інтересу особи від інтересів 



полісу, а у разі їх конфлікту пріоритет віддавався останньому. Аристотель, 

підкреслюючи це, писав, що бажаним є й благо однієї людини, але 

прекрасним та божественним є лише благо народу та держави. Особа 

повністю залежала від полісу. Тому знаменитий вислів Аристотеля про «zoon 

politikon» (людина — істота політична) розуміється як особа, котра не може 

існувати поза державою. Аристотель навіть вважав, що той, хто не становить 

елемент Держави, є або твариною, або божеством. Схожу концепцію 

ідеальної Держави Платона, відповідно до котрої держава розглядається як 

самодостатня цінність, якій не можуть суперечити інтереси окремою людини, 

в XX ст. навіть порівнювали з концепцією тоталітарної держави. 

Політико-правова думка Середньовіччя, яка багато в чому заснована на 

переосмислених концепціях античності, також не виокремлювала 

громадянське суспільство від держави, а індивідуальні інтереси та права 

особи нерідко розглядалися як загроза загальному благополуччю. Тома 

Аквінський, один з видатних мислителів того часу, сприймав в цілому 

доктрину Аристотеля про людину як політичну істоту. Вслід за античною 

традицією він вважав державу (на відміну від сім'ї, стану або поселення) 

найдосконалішою соціальною системою, яка задовольняє всі прагнення 

людини. Метою державної влади, яка проголошувалася божественною, є 

встановлення порядку. Тома Аквінський через гріховність людини не вважав 

суспільство здатним самостійно та автономно від держави врегулювати 

власні відносини. На його думку, якщо не буде зовнішньої спрямовуючої 

сили людська спільнота знищить себе через протилежні інтереси. 

Зміни суспільних відносин Нового часу спричинили зміни й у 

сприйнятті зв'язків між людиною, суспільством та державою. З XVII ст. 

поступово визрівають ідеї, на яких сформувалася концепція громадянського 

суспільства. Дж. Локк став одним з перших мислителів того часу, який 

визнав первинність суспільства перед державою. За його думкою, 

суспільство завжди передує формуванню держави, тому саме воно є 

«природнім», а держава — лише певним штучним утворенням, наслідком 



реалізації народного суверенітету. Отже, держава — інструмент суспільства, 

її головною метою є його захист. А. Токвіль одним з перших теоретично 

систематизував емпіричні спостереження за новим типом суспільства та 

оцінив його нові риси на прикладі США. Зокрема, він підкреслив особливе 

значення об'єднань громадян для задоволення індивідуальних інтересів 

кожного громадянина, а через це й для ефективного розвитку держави та 

суспільства. 

На подібному ідеологічному підґрунті в Європі поступово формується 

ідея місцевого самоврядування як права жителів міста самостійно та 

автономно від державної влади вирішувати деякі питання, що стосуються 

тільки жителів цієї громади. В німецькій думці сформувалася теорія «вільної 

общини» (Е. Мєйєр, О. Лабанд, О. Рєсслер), відповідно до якої общини за 

своєю сутністю самостійні, не створені державою, а лише нею визнані, і тому 

мають право самостійно управляти своїми справами. 

Вперше цілісну концепцію громадянського суспільства як відносно 

виокремленого від держави явища, що має власний зміст і структуру, 

розробив видатний німецький філософ Г. Гегель. У праці «Основи філософії 

права» (1820) він на основі англійської, французької та німецької політико-

правової думки обґрунтував ідею громадянського суспільства як особливого 

стану суспільства, сформованого внаслідок його тривалого історичного 

розвитку, набуття ним під час переходу до Нового часу якісно нових рис. 

Концепція Гегеля базується на визнанні первинності заснованого на 

власних потребах приватного інтересу кожної особи перед суспільним, але 

якщо його реалізація не створює загрози загальним інтересам. Гегель 

виокремив громадянське суспільство від сім'ї та держави, підкреслюючи їх 

різне походження та внутрішню сутність. Громадянське суспільство є 

сферою реалізації приватних інтересів, а держава — загальних. Власні 

погляди на громадянське суспільство сформулював К. Маркс. Він 

погоджувався з позицією Гегеля, згідно з якою громадянське суспільство є 

продуктом історичного розвитку, певною стадією існування суспільства. Але 



його базова концепція первинності економічних відносин щодо всіх інших 

невиправдано спростила складний устрій громадянського суспільства 

обмеживши його лише сферою виробництва, труда та обміну. Маркс 

виключив з свого аналізу дуже важливі складові існування громадянського 

суспільства, які безумовно впливають на його сутність, — добровільні 

асоціації, засоби масової інформації, професійні спілки, політичні партії та 

ін.  

В XX ст. виокремлення громадянського суспільства від держави, його 

відносна незалежність та автономність стають загальновизнаною у 

європейській політико-правовій думці. Зусилля науковців стали 

спрямовуватися на дослідження інших питань: його найважливіших рис, 

особливостей взаємовідносин громадянського суспільства та інших 

соціальних систем (зокрема, економічної та політичної), аналіз 

закономірностей його формування у різних народів світу тощо. 

Сьогодні наука за допомогою поняття «громадянське суспільство» 

висвітлює питання про джерела та механізми суспільної життєдіяльності. 

При цьому акцентується на громадських засадах формування і 

функціонування влади в суспільстві, яке існує у формі держави з усіма її 

атрибутами і водночас має відповідати загальновизнаним стандартам 

демократії, прав людини і соціальної справедливості. 

Людина як індивідуальний суб'єкт не може протистояти державі в особі 

організованих державно-владних інститутів. Для цього індивідуальні 

інтереси теж мають бути згуртованими, оформленими і гарантованими. Саме 

ефективне функціонування інститутів громадянського суспільства дає 

можливість поставити людину в центр суспільного і політичного життя, 

розглядати її гідність, права і свободи як найвищу соціальну цінність. У свою 

чергу держава лише за таких умов зможе реально відповідати перед 

суспільством і людиною за свою діяльність. 

На цих засадах стало можливим концептуально виокремити державу в 

її інституціональному розумінні (державність) від суспільства, розглядати її 



як специфічне соціальне явище, що має іманентні ознаки і атрибути, виконує 

певні службові функції щодо суспільства, встановити оптимальні межі 

державного втручання в життєдіяльність суспільства. Відтепер держава 

розглядається як інститут, головний інструмент, за допомогою якого 

суспільство набуває здатності розв'язувати свої актуальні проблеми. 

Громадянське суспільство виступає соціальним фундаментом, на 

якому будується політична система суспільства, формується і здійснюється 

державна влада. З погляду інтересів громадянського суспільства держава 

може брати на себе тільки ті питання сумісної життєдіяльності, які не можуть 

бути вирішені ні окремими індивідами, ні на рівні їх безпосередніх 

громадських об'єднань. Поняття «громадянське суспільство» відображає 

самоврядний потенціал сучасного суспільства, те, в яких межах воно здатне 

самоорганізовуватися на основі виявлення і реалізації своїх потреб, інтересів 

індивідів та їх об'єднань, що мають громадську, а не політичну природу. 

Проте громадянське суспільство як сфера приватної власності та 

індивідуальних інтересів не може бути самодостатнім, воно має бути з 

інтегрованим у загальнонаціональну цілісність державою на публічних 

засадах. Така інтеграція досягається передусім за допомогою правових норм, 

норм публічного права, які, будучи спрямованими на забезпечення 

загального інтересу, встановлюють однакові «правила гри» для всіх 

учасників (державних органів та індивідів) соціального спілкування. 

Громадянське суспільство і держава в її інституціональному розумінні 

є двома невід'ємними складовими одного явища — демократичного 

суспільства, які не можуть реально існувати одна без одної і про які окремо 

може йтися тільки в науці. Тому проблематику громадянського суспільства 

можна звести до визначення певної межі одержавлення (неодержавлення) 

життєдіяльності суспільства, яка б задовольняла і суспільство, і державу, що 

неможливо здійснити без урахування як певних «природних» прерогатив 

громадянського суспільства, так і необхідної в конкретно-історичних умовах 

сфери державно-владного впливу. Так само і застосування обох понять — 



«держава» і «громадянське суспільство» має сенс лише за умови, коли ці 

поняття набувають власного змісту, але розглядаються водночас як такі, що 

можуть співвідноситися в межах загальної проблематики пошуку 

оптимальних як громадських, так і політичних параметрів устрою і 

життєдіяльності суспільства, котре існує у формі держави. 

Поняття громадянського суспільства повною мірою співвідноситься 

саме з поняттям правової держави, оскільки відбивають найважливіші 

характеристики та невід'ємні сторони життєдіяльності сучасної 

демократичної державності: з одного боку, реалізація засад правової держави 

не може не спиратися на відносно автономні механізми саморегуляції 

громадянського суспільства, а з другого — органічним доповненням 

функціонування громадянського суспільства виступають сформовані на 

формально-правових засадах інститути держави, яка тільки за таких умов 

може стати правовою.  

У науковій літературі існують різні підходи до визначення 

громадянського суспільства. Це пояснюється, по-перше, міждисциплінарним 

характером цього явища, яке досліджується не тільки юридичною наукою, а 

й філософією, політологією, соціологією та ін.; по-друге, множинністю 

підходів науковців до визначення головних рис цього поняття. Громадянське 

суспільство визначають і як сукупність рівноправних індивідів, і як 

сукупність недержавних об'єднань, і як сукупність різноманітних суспільних 

відносин між даними суб'єктами, причому деякі дослідники виключають з 

цього кола політичні відносини. Існують також різні підходи до визначення 

кола інститутів, що входять до складу громадського суспільства. 

Тому юридична наука вивчає не всі сторони громадянського 

суспільства, а концентрується на питаннях його взаємозв'язку з державою і 

правом. З огляду на це юриспруденцію цікавлять переважно питання 

правового впливу на відносини громадянського суспільства і питання 

формування та діяльності його інституційної системи. У цьому контексті 

можна сформулювати таке інституціональне визначення громадянського 



суспільства. 

Громадянське суспільство — це сукупність сформованих на 

добровільних засадах громадських об'єднань (інституцій), які діють на 

засадах самоврядування і за посередництвом яких індивіди реалізують 

належні їм невід'ємні права і свободи. 

Розглянемо ознаки громадянського суспільства. 

 Громадянське суспільство є однією з характеристик суспільства та 

відображає певну стадію його розвитку. Не будь-яке суспільство можна 

охарактеризувати як громадянське, а тільки те, що має певні якісні риси, які 

відрізняють його від інших типів суспільств.  

Громадянським стає лише суспільство, в якому особа визнається 

вищою соціальною цінністю, а її права і свободи — рівними та невід'ємними 

з позиції пріоритету громадянського суспільства.  

Існування громадянського суспільства, його інститутів обумовлені 

безпосередніми життєвими потребами та інтересами людей. Ці потреби 

можуть бути поділені на декілька груп: 

- фізичні потреби, що забезпечують існування людини як 

біологічної істоти. До них належать потреби особи в чистому 

повітрі, їжі та воді, житлі та одязі; 

- економічні потреби, що забезпечують одержання благ, 

яких особа не має. До них входять потреби у праці, власності, 

обміні економічними благами тощо; 

- соціальні потреби, що забезпечують соціокультурний 

розвиток індивіда. До них належать потреби в інформації, 

спілкуванні, духовному та культурному розвитку тощо; 

- політичні потреби, що забезпечують реалізацію 

політичних вглядів та ідей у загально-соціальну практику. До них 

входять потреби у певних політичних змінах і реформах, захисті 

своїх прав і свобод,владі і управлінні суспільними процесами 

тощо. 



4. Громадянське суспільство є сферою реалізації потреб та 

інтересів, утілених у правах і свободах людини, поза безпосереднього впливу 

з боку держави.  

5. Громадянське суспільство виступає соціальним підґрунтям 

формування правової держави. Саме його розвиток призвів до встановлення 

у XX ст. у багатьох країнах нового типу держави — правової держави.  

6.Громадянське суспільство та його інститути функціонують 

на основі принципів самоорганізації і самоврядування.  

7.Громадянське суспільство як соціальне явище складається із 

інститутів — громадських (недержавних) об'єднань.  

8.. Діяльність громадянського суспільства регулюється за 

допомогою різноманітних соціальних, передусім правових, норм. 

Залежно від специфіки суспільних відносин регулювання може 

здійснюватися за допомогою звичаїв, релігійних або моральних норм. 

На відміну від інших соціальних норм право визначає загальні межі 

свободи, усередині яких вільно існують та розвиваються інститути 

громадянського суспільства. 

Окремою групою норм, що регулюють функціонування 

громадянського суспільства, є корпоративні норми.  

До структури громадянського суспільства належать: громадські 

організації (спортивні, культурні, національні та ін.), релігійні організації, 

благодійні організації, професійні спілки, комерційні організації 

(підприємства, господарські товариства, банки та ін.), політичні партії. 

За метою створення всі об'єднання класифікуються на: 

1) прибуткові, що ставлять за мету заробляння коштів 

(одержання прибутку від комерційної діяльності); 

2) неприбуткові, що ставлять за мету досягнення інших 

суспільних цілей. До неприбуткових об'єднань належать 

громадські організації, профспілки, благодійні та релігійні 

організації, політичні партії тощо. Неприбуткові в свою чергу 



поділяються на політичні організації, що ставлять за мету участь 

у політичній діяльності, одержання та реалізацію державної 

влади, та неполітичні, які не мають такої політичної мети. 

Враховуючи, що діяльність подібних об'єднань має значення не тільки 

для окремих, приватних осіб, а й для всього суспільства та держави, основи 

їх правового статусу закріплюються законодавством. Причому обсяг прав і 

обов'язків у різних об'єднань не збігається. Кожна організація створюється з 

особливим правовим статусом і має спеціальну правосуб'єктність. Відповідно 

до п. 11 ст. 92 Конституції України засади утворення і діяльності політичних 

партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації визначаються 

виключно законами України. 

До прибуткових об'єднань належать підприємства, банки, страхові 

компанії, кооперативи та ін. Так, за Законом «Про господарські товариства» 

визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди 

юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та 

підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських 

товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою 

відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні 

товариства, командитні товариства. 

Закон України «Про громадські об'єднання» закріплює, що об'єднанням 

громадян є добровільне громадське формування, створене на основі єдності 

інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об'єднання 

громадян, незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка та ін.) 

відповідно до цього Закону визнається політичною партією або громадською 

організацією. 

Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та 

захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, 

національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів. 

Офіційне визнання об'єднань громадян з боку держави (легалізація) є 

обов'язковим і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про 



заснування. У разі реєстрації об'єднання громадян набувають статусу 

юридичної особи та можуть вступати у цивільно-правові відносини. 

Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством 

юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, 

виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад. 

Закон встановлює певні обмеження щодо створення та діяльності 

об'єднань громадян. Не підлягають легалізації, а діяльність легалізованих 

об'єднань громадян забороняється у судовому порядку, коли їх метою є: 

- зміна шляхом насильства конституційного ладу і в будь-якій 

протизаконній формі територіальної цілісності держави; 

- підрив безпеки держави у формі ведення діяльності на 

користь іноземних держав; 

- пропаганда війни, насильства чи жорстокості, фашизму та 

неофашизму; 

- розпалювання національної та релігійної ворожнечі; 

- створення незаконних воєнізованих формувань; 

- обмеження загальновизнаних прав людини. 

Об'єднання громадян повинні створюватися і діяти на основі певних 

принципів: добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, 

законності та гласності. Вони вільні у виборі напрямків своєї діяльності. Всі 

основні питання діяльності об'єднань громадян мають вирішуватись на 

зборах усіх членів або представників членів об'єднання. 

Окремим законом регулюється діяльність професійних спілок. 

Відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» професійна спілка (профспілка) — добровільна неприбуткова 

громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними 

інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). 

Правовий статус релігійних організацій визначається Законом України 

«Про свободу совісті та релігійні організації». Релігійні організації в Україні 

утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і 



поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної 

структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми 

статутами (положеннями). Релігійними організаціями в Україні є релігійні 

громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські 

товариства (місії), духовні навчальні заклади, а також об'єднання, що 

складаються із зазначених релігійних організацій. 

Релігійні організації не виконують державних функцій, не беруть 

участі у діяльності політичних партій і не надають їм фінансової підтримки, 

не висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або 

фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів. 

До неприбуткових об'єднань громадян, що мають політичну мету, 

належать політичні партії та їх блоки. Особливості їх правового статусу є 

предметом розгляду в окремому підрозділі. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, громадянське суспільство — це сукупність сформованих на 

добровільних засадах громадських об'єднань (інституцій), які діють на 

засадах самоврядування і за посередництвом яких індивіди реалізують 

залежні їм невід'ємні права і свободи. 

2. Поняття, функції та структура політичної системи суспільства. 

Поняття «політична система суспільства» увійшло в науковий обіг 

порівняно недавно. Серед важливих причин, що спонукали його 

запровадження та широке використання, було прагнення дати цілісне 

уявлення про політику і політичне життя суспільства. Політика при цьому 

визначається як сфера діяльності, пов'язана з відносинами між класами, 

націями та соціальними групами, ядром якої є проблема завоювання, 

збереження та використання влади. 

До 70-х років XX ст. термін «політична система» в наукових працях 

вітчизняних учених практично не використовувався. Натомість вживалося 

поняття «політична організація суспільства». Лише з середини 70-х років 

почалось активне наукове застосування терміна «політична система», що 



викликало необхідність встановлення його логічного обсягу, визначення 

співвідношення з іншими однопорядковими поняттями. Таким чином, 

склалися три основні підходи: а) політична організація є більш вузьким 

поняттям стосовно політичної системи; б) політична система є більш вузьким 

поняттям; в) ці поняття ідентичні, рівнозначні. 

Ототожнюючи політичну систему з політичною організацією 

суспільства, її визначають як сукупність державних, партійних і громадських 

органів та організацій, які беруть участь у політичному житті країни. Проте 

політична система є більш широким поняттям. Під нею розуміється 

цілісна, впорядкована сукупність політичних інститутів, політичних ролей, 

відносин, процесів, принципів політичної організації суспільства, 

підпорядкованій існуючим у ньому політичним, соціальним, юридичним, 

ідеологічним, культурним нормам, історичним традиціям і настановам 

політичного режиму конкретного суспільства. Широкий підхід до 

визначення політичної системи є більш правильним, оскільки це поняття має 

охоплювати всі явища у сфері політики, що становлять науковий інтерес для 

теорії держави і права.  

Отже, елементами політичної системи (у широкому розумінні) є: 

1) суб'єкти політики (людина та соціальні групи); 

2) політичні інститути (держава як інститут управління, 

політичні партії); 

3) політична діяльність та відносини, які складаються між 

структурними елементами політичної системи; 

4) політичні норми, за допомогою яких регулюються 

політичні відносини в суспільстві; 

5) політична культура та свідомість, які відображають 

ідеологічне та психологічне ставлення до політики. 

Однак інституційна складова політичної системи — політичні 

організації становлять для юристів і державознавців найбільший науковий 

інтерес і являють собою головний предмет дослідження. Відтак, у вузькому 



значенні політична система (політична організація) — це взяті разом 

держава як інститут управління та інші політичні організації, що беруть 

участь у формуванні та здійсненні політичної влади. 

З погляду запропонованого вузького розуміння можна виділити такі 

елементи політичної системи суспільства: 

1) державу в її інституціональному аспекті як систему 

органів здійснення державної влади та управління в 

загальнонаціональному вимірі; 

2) політичні партії, які акумулюють політичні настрої 

населення,виробляють програми загальнонаціонального розвитку, 

беруть участь у виборах та діяльності представницьких органів 

влади. 

Саме ці елементи є суто політичними, створеними з метою здійснення 

політики. Усі інші організації створюються для досягнення інших цілей: 

підприємства — для виробничої, науково-дослідницької та комерційної 

діяльності з метою одержання прибутку; професійні спілки — з метою 

представництва, здійснення і захисту трудових, соціально-економічних прав 

та інтересів членів профспілки; громадські організації — для задоволення і 

захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 

спортивних та інших інтересів; релігійні організації — з метою задоволення 

релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру. 

Таким чином, головною ознакою партії, за якою вона відрізняється від 

усіх інших громадських організацій, є її політична мета.  

Отже, у правовій, демократичній державі політичні інтереси, які, 

безперечно, є в кожного суб'єкта громадянського суспільства, мають 

відбивати спеціально створені з цією метою інститути — політичні партії. 

Головними елементами політичної системи громадянського 

суспільства є держава і політичні партії. Саме на основі взаємодії цих 

інститутів формується той чи іншій конкретно-історичний тип політичної 

системи. Для встановлення ролі кожного з її інститутів необхідно 



проаналізувати їх особливості, функції та напрямки взаємовпливу. 

Традиційним для вітчизняної науки є характеристика держави у 

політичній системі як її «ядра», «стрижня» або центрального елемента. У 

цілому це правильна характеристика, але для того щоб більш точно 

визначити місце держави у політичний системі суспільства, потрібно 

проаналізувати її ознаки, за якими вона відрізняється від інших інститутів 

системи. 

Політичні партії — інший основний інститут політичної системи — 

формувалися та доводили свою необхідність для суспільства значно 

складніше. Історично політичні партії виникли як об'єднані спільним 

інтересом групи людей, прихильників певних поглядів на шляхи розвитку 

суспільства і держави, діяльність яких безпосередньо була спрямована на 

завоювання та реалізацію державної влади. Прообрази сучасних політичних 

партій уперше з'явилися ще за античних часів — у Стародавній Греції та 

Римі. Поява політичних партій тісно пов'язана з певною політичною 

організацією суспільства.  

У Середні віки політичні партії зникають з політичної арени через свою 

непотрібність у політичній системі монархічної держави. У рамках подібної 

системи політичні партії існувати не могли і їх замінили інші політичні 

організації: таємні співтовариства, клієнтели тощо,котрі, як правило, діяли 

нелегально і прагнули до захоплення влади силовими методами. Найчастіше 

через нерозвиненість політичної термінології всі ці організації так само 

називали збірною назвою —-«партії», або «фракції». 

Остаточне визнання політичних партій розпочалося лише після 

буржуазних революцій, разом із становленням громадянського суспільства, 

демократизацією політичної системи, визнанням народу джерелом влади, 

уведенням загального виборчого права і представницької системи правління.  

Які ж ознаки має політична партія, чим вона відрізняється від інших 

організацій, які функції виконує в суспільстві? 

По-перше, політична партія становить певну організацію, тобто є 



колективною структурою ієрархічного характеру, яка має внутрішній 

розподіл завдань та орієнтована на досягнення певних цілей, для чого вона 

координує діяльність багатьох людей. 

По-друге, партія є різновидом громадських об'єднань і тому повинна 

мати притаманні їм ознаки. Будь-яке громадське об'єднання має бути 

засноване на таких універсальних принципах: недержавному характері, 

добровільності, самоврядуванні, гласності, законності організації і 

діяльності, реалізації та захисті особистих прав і свобод членів, 

некомерційних цілях. 

Політична партія має двоїсту природу, оскільки вона, з одного боку, є 

організацією політичною і входить до класифікаційної групи політичної 

системи разом із державою, а з другого — є організацією громадською і 

входить до класифікаційної групи недержавних об'єднань (громадянського 

суспільства). 

Політичні партії як політичні організації відрізняються від держави як 

елемента політичної системи таким: 

- якщо держава завжди єдина, то політичних партій може існувати 

невизначена множинність або їх взагалі може не бути; 

- політична партія на відміну від держави не може бути суб'єктом 

державної влади; 

- політична партія не може виступати представником усього 

суспільства, а лише виражає інтереси окремих верств і соціальних груп 

населення; 

- політична партія об'єднує громадян на засадах членства, а не 

громадянства (підданства); 

- влада політичної партії не має універсального характеру, вона 

поширюється тільки на її членів та прихильників; 

- політична партія не має права застосовувати примус у своїх діях,вона 

спирається лише на метод переконання; 

- політична партія приймає корпоративні норми, які не можуть 



суперечити законодавству. 

Таким чином, політичні партії є насамперед елементом громадянського 

суспільства. Однак на відміну від інших організацій громадянського 

суспільства вони мають специфічні, притаманні тільки їм політичні функції. 

Під функціями політичних партій розуміються основні напрямки їх 

діяльності, зумовлені цілями і завданнями, які стоять перед ними. Отже, 

політичні партії виконують такі функції: 

- представництво інтересів певних соціальних груп населення. У 

сучасній державі вплив окремих індивідів на політичне життя практично не 

відчувається, а здійснюється через політичні партії, які виражають ці 

інтереси та борються за їх здійснення. При цьому вони:а) намагаються 

виявити та акумулювати інтереси якомога більшої кількості громадян, а не 

тільки членів партії і осіб, що підтримали партію на виборах; б) формулюють 

ці дещо абстрактні інтереси громадян у чіткі вимоги та програмні 

положення; 

- розроблення напрямків політичного курсу розвитку країни. На 

засадах інтересів соціальних груп, які її підтримують, партія розробляє 

програму внутрішньої і зовнішньої політики, яку вона здійснюватиме в разі 

приходу до влади; 

- підготовка кадрів для політичної діяльності. Здійснюється підготовка 

осіб, здатних реалізувати програму партії в державній практиці. Ця функція 

слугує цілеспрямованому відбору осіб, які поділяють погляди партії та мають 

найкращі здібності до управління суспільними процесами. її реалізація 

дозволяє формувати циркуляцію еліт і не допустити монополізацію влади 

певною групою. Як писав відомий французький юрист М. Дюверже, режим 

без партій увіковічує правлячу еліту, яка прийшла до влади завдяки грошам 

або походженню; 

- виборча функція. Для реалізації політичної програми партії потрібна 

державна влада, яку вона може одержати тільки перемігши на виборах; 

- здійснення влади. Якщо партія перемогла на виборах, вона формує 



відповідні органи державної влади зі своїх прибічників, які у процесі 

здійснення власних функцій, використовуючи державно-владні 

повноваження, реалізують політичну програму партії; 

- контроль за здійсненням державної влади. Партії, які не 

перемогли на виборах, переходять до політичної опозиції та 

здійснюють функцію контролю за владними структурами з метою 

недопущення зловживань з їх боку; 

- ідеологічна та виховна функції. Включають формування 

громадської думки, забезпечення громадян інформацією про можливі 

варіанти розвитку країни, певні партії, їх програми та кандидатів. Це 

сприяє формуванню у громадян високої політичної та правової 

свідомості,чіткого розуміння своїх інтересів та шляхів їх 

задоволення, що дозволяє виборцям голосувати на основі 

раціональних мотивів; 

- комунікативна функція та розв'язання конфліктів політичним 

шляхом. Комунікативна функція полягає в тому, що партії є 

елементом постійного зв'язку громадян з владою. Якщо раніше вплив 

громадян на владу закінчувався днем голосування, то зараз через 

політичні партії вони постійно можуть доводити свої інтереси і думки 

до відома владних структур. 

Політичні партії, таким чином, виступають невід'ємним елементом 

сучасної демократії, заснованої на засадах політичного плюралізму, 

непорушності прав і свобод людини і громадянина, насамперед гарантій 

політичної свободи. Це приводить до того, що сама сутність політичних 

систем сучасних демократичних країн визначається западними вченими як 

«правління політичних партій», або як «партійна демократія». У 

громадянському суспільстві внаслідок взаємодії держави і політичних партій 

формується так звана система політичного правління. 

Політичні партії виражають інтереси певних соціальних груп, 

розробляють на їх основі програми загальнонаціональних перетворень і 



пропонують їх на виборах до органів державної влади. 

Політичні партії як представники інтересів громадянського суспільства 

акумулюють політичні очікування і настрої населення, на їх основі 

визначають шляхи і напрямки розвитку держави та суспільства.  

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, політичну партію можна визначити як інститут 

громадянського суспільства, покликаний визначати політичні шляхи та 

напрямки його розвитку, реалізовувати їх через вибори до представницьких 

органів влади та діяльність в їх складі або контролювати їх у разі 

перебування в опозиції. 

Взаємовідносини держави і політичних партій в умовах відсутності 

громадянського суспільства, правової, демократичної держави формуються 

зовсім інакше. У деяких країнах політичні партії офіційно забороняються. 

Тому організація, участь у діяльності нелегальних партій визнаються 

злочином проти держави. Подібна політична система існує зараз у багатьох 

країнах Близького Сходу (Катар, Кувейт, ОАЄ, Саудівська Аравія та ін.). 

В інших недемократичних країнах держава імітує існування партійної 

системи, яка насправді складається з однієї (правлячої) партії. За таких умов 

відбувається зрощення партії і держави в єдиний владний механізм. Так, у 

Німеччині після приходу в 1933 р. до влади нацистської партії було ухвалено 

закон «Про забезпечення єдності партії та держави», в якому НСДАП 

проголошувалася носієм германської державності, її роль визначалася як 

провідна та рушійна сила націонал-соціалістської держави, закріплювалося 

сумісництво низки партійних і державних посад. 

3. Політичні партії в політичній системі суспільства: правове 

регулювання статусу та діяльності. 

Політичні партії в суспільстві сформувалися і досить довго існували 

лише як політичний інститут. Спочатку вони не мали державного визнання 

своєї ролі і відповідного правового закріплення. Це пояснюється, з одного 

боку, слабким впливом партій на життя суспільства, а з другого — 



нерозвиненістю демократичних інститутів, унаслідок чого держава не бажала 

ділитися владою з іншими інститутами політичної системи. Зі зростанням 

ролі політичних партій у житті суспільства розпочався процес їх правового 

визнання - правова інституціоналізація, тобто перетворення їх на правовий 

інститут шляхом найповнішого регулювання правом усього комплексу 

відносин, пов'язаних зі створенням, організацією та діяльністю партій. 

Правова інституціоналізація політичних партій - порівняно нове явище 

у правових системах сучасних держав. Вона пройшла декілька етапів свого 

розвитку. Перший етап (XVIII ст. — початок XX ст.) характеризується тим, 

що держава і право ігнорували появу і діяльність політичних партій. На 

другому етапі (початок XX ст. — 50-ті роки XX ст.) розпочалося їх 

фрагментарне визнання, яке втілювалось у законодавчому закріпленні 

окремих загальних і спеціальних положень про їх діяльність. Але правовий 

режим політичних партій ще не відрізнявся від правового режиму інших 

громадських об'єднань: на політичні партії поширювалися норми, що 

регламентували діяльність усіх об'єднань громадян. 

Правова інституціоналізація політичних партій набула широкого 

розмаху на третьому етапі — після Другої світової війни. Цей процес мав не 

тільки універсальний характер, а й змінився і його зміст. Якщо раніше 

предметом правового регулювання були лише деякі сторони діяльності 

політичних партій, то згодом сюди увійшов увесь комплекс відносин, 

пов'язаних з їх створенням, організацією та діяльністю. 

Процес правової інституціоналізації політичних партій на території 

України також можна поділити на декілька основних етапів. 

1.Виникнення політичних партій в Україні на початку XX ст. Цей 

період характеризується відсутністю відповідного правового регулювання їх 

статусу. Право ігнорувало появу і діяльність партій. Окремі норми,які 

регулювали діяльність партій, але не виділяли їх серед інших об'єднань 

громадян, було встановлено після революційних подій 1905-1907 років17 

жовтня 1905 р. вийшов царський маніфест, який дарував населенню право на 



свободу товариств та спілок. 4 березня 1906 р. було видано царський указ 

«Про тимчасові правила про товариства та спілки», який більш докладно 

регламентував порядок створення різноманітних товариств та спілок, проте 

знов-таки не містив жодного слова про політичні партії. 

2.Встановлення і законодавче закріплення монопольного становища 

КПРС і заборона будь-яких інших партій. Для цього періоду властива 

відсутність спеціальних нормативних актів, які визначали б статус і порядок 

діяльності політичної партії. Логічнім завершенням даного процесу стало 

закріплення монополії комуністичної партії на конституційному рівні. 

3.Становлення плюралістичної, багатопартійної політичної системи. 

Цей період розпочався в 1990 р., коли було прийнято рішення про перегляд 

Конституції СРСР, що фактично означало визнання можливості існування в 

країні багатопартійності. У жовтні 1990 р. Верховна Рада УРСР відповідним 

чином відредагувала ст. 6 Конституції УРСР. Так Україна встала на шлях 

утворення громадянського суспільства,плюралістичної політичної системи. 

Коли 16 червня 1992 р. Верховна Рада прийняла Закон України «Про 

об'єднання громадян», діяльність політичних партій на території України 

вперше одержала своє законодавче закріплення. 

4.Зараз триває четвертий етап інституціоналізації політичних партій, 

який розпочався із прийняття 24 вересня 1997 р. Закону України «Про вибори 

народних депутатів України». Уперше в історії нашої держави було 

запроваджено змішану, мажоритарно-пропорційну систему виборів, де 

половина складу Верховної Ради обирається за партійними списками. З 2006 

р. вибори до парламенту відбувалися вже виключно на основі пропорційної 

системи виборів. Як наслідок політичні партії одержали серйозні важелі 

впливу на державний механізмі суспільство. Але подібне розширення 

повноважень має супроводжуватися відповідним якісним регулюванням 

статусу партій, який мусить гарантувати відсутність зловживань своїми 

правами. Тому основним завданням цього етапу інституціоналізації було 

прийняття Закону України «Про політичні партії в Україні», який відповідав 



би міжнародним демократичним стандартам. 

Правова інституціоналізація політичних партій проявляється у двох 

формах — конституціоналізації і законодавчої інституціоналізації. 

Конституційний статус політичних партій відображено в 

Конституції України, ст. 36 якої закріпила право громадян на об'єднання в 

політичні партії: «Громадяни України мають право на свободу об'єднання У 

політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав 

і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах 

національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення 

або захисту прав і свобод інших людей». Уперше на конституційному рівні 

були закріплені основні завдання партій: «Політичні партії в Україні 

сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь 

у виборах». Установлено норми, які регламентують деякі питання членства в 

партіях: «Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. 

Обмеження, щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно 

цією Конституцією і законами України». «Ніхто не може бути примушений 

до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за 

належність чи неналежність до політичних партій або громадських 

організацій». 

Було уточнено і доповнено норми, що визначають обмеження у 

діяльності партій: «Утворення і діяльність політичних партій та громадських 

організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію 

незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, 

порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її 

безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, 

насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняються. Не 

допускається створення і діяльність організаційних структур політичних 

партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого 



самоврядування, військових формуваннях, а також на державних 

підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і 

організаціях. Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в 

судовому порядку» (ст. 37 Конституції України). 

В сучасному конституційному процесі істотно посилюється роль партій 

у політичній системі. Основною ідеєю внесення змін до Конституції України 

була ідея перерозподілу владних повноважень від Президента на користь 

Парламенту та Уряду, значне посилення впливу Парламенту на формування 

Уряду. За результатами виборів політичні партії створюють фракції у 

Верховній Раді України, яка поділяється на більшість і опозицію. Таким 

чином, законодавчу роботу Парламенту визначатимуть політичні партії, які 

утворять більшість. Парламентська більшість фактично утворює Уряд країни, 

через що можна казати про здійснення представниками політичних партій і 

виконавчої влади. Фактично через завоювання більшості в Парламенті та 

формування Уряду партії реалізовуватимуть зовнішню та внутрішню 

політику України. 

Законодавча інституціоналізація політичних партій розвиває їх 

конституційний статус і включає: а) поняття політичних партій, визначення 

їх місця і ролі в політичній системі; б) умови і порядок їх утворення, 

припинення діяльності; в) вимоги до ідеології і програмних положень; г) 

вимоги до структури і порядку діяльності; г) вимоги до фінансово-

економічної бази; д) відносини з державною владою і місцевим 

самоврядуванням. 

Переважна більшість країн має окремі закони про статус політичних 

партій, де регламентовано всі важливі сторони їх діяльності. З огляду на те, 

що виборче законодавство зараз становить велику сукупність норм, 

сформувалося в окремий правовий інститут, процедура участі партій у 

виборах регулюється спеціальним законодавством про вибори. Цю схему 

реалізовано і в нашому законодавстві. У Законі України «Про політичні 

партії в Україні» закріплено правовий статус політичних партій, їх права і 



обов'язки, а в законах України «Про вибори Президента України», «Про 

вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів» встановлено процедури участі політичних партій у виборах. 

Правовий статус політичних партій в Україні регулюється насамперед 

Законом «Про політичні партії в Україні». 

Особливостями правового регулювання положення та діяльності 

політичних партій є такі. 

1.Законодавче визначення політичної партії. Політична партія — це 

зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян — 

прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного 

розвитку,що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню 

політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних 

заходах. 

2.Гарантії діяльності політичних партій. Політичні партії є рівними 

перед законом. Органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування, їх посадовим особам заборонено виокремлювати у своєму 

ставленні певні політичні партії чи надавати їм привілеї, а також сприяти 

політичним партіям, якщо інше не передбачено законом, у провадженні їх 

діяльності. Втручання з боку органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування або їх посадових осіб у створення і внутрішню діяльність 

політичних партій та їх місцевих осередків забороняється, за винятком 

випадків, передбачених законом. 

3. Спеціальні умови створення політичної партії. Рішення про 

створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді. Це рішення 

має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч повнолітніх громадян 

України, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох 

третин областей України, міст Києва і Севастополя та Автономної 

Республіки Крим. Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство 

юстиції України. 



4. Особливості членства в політичних партіях. Членами 

політичних партій можуть бути тільки громадяни України, яким виповнилося 

18 років. Певні категорії громадян України — судді, працівники прокуратури 

та органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, 

військовослужбовці та працівники органів державної податкової служби 

обмежені в цьому праві. їм заборонено бути членами будь-яких партій. 

5. Права політичної партії: 

- вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених 

Конституцією та законами України; 

- брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради 

України, до інших органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними 

законами України; 

- використовувати державні засоби масової інформації, а також 

засновувати власні засоби масової інформації, як це передбачено 

відповідними законами України;  

- підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, 

громадськими організаціями інших держав, міжнародними і 

міжурядовими організаціями, засновувати міжнародні спілки з 

додержанням вимог законодавства; 

- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати 

молодіжні,жіночі та інші об'єднання громадян, надавати допомогу в 

їх створенні. 

Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у 

тому числі: можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з 

питань державного і суспільного життя; брати участь в обговоренні та 

оприлюднювати і обґрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів 

влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової 

інформації в порядку, встановленому законом; вносити до органів державної 

влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, обов'язкові 



для розгляду відповідними органами в установленому порядку. 

6. Політичні партії мають певні обмеження у своїй діяльності. 

Утворення і діяльність політичних партій забороняються, якщо їх програмні 

цілі або дії спрямовані на: 

- ліквідацію незалежності України; 

- зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; 

- порушення суверенітету і територіальної цілісності України; 

- підрив безпеки держави; 

- незаконне захоплення державної влади; 

- пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, 

расової чи релігійної ворожнечі; 

- посягання на права і свободи людини; 

- посягання на здоров'я населення. 

Політичним партіям заборонено також мати воєнізовані формування. 

7. Особливості заборони політичних партій. За вчинення 

зазначених дій політична партія може бути заборонена. Діяльність політичної 

партії може бути заборонена лише за рішенням суду. Закон встановлює, що 

по першій інстанції справу про заборону політичної партії розглядає 

Верховний Суд України. Але у 2005 р. законодавець прийняв Кодекс 

адміністративного судочинства, ст. 19 якого встановила, що справи про 

анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, її 

заборону(примусовий розпуск, ліквідацію) вирішуються окружним 

адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на м. 

Київ. Таким чином, зараз існує юридична колізія в питанні, який суд повинен 

розглядати справи про заборону політичних партій. 

8. Особливості фінансування діяльності політичних партій. Політичні 

партії є неприбутковими організаціями. Для здійснення своїх статутних 

завдань вони мають право на власне рухоме і нерухоме майно, кошти, 

обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами 

України. Політичні партії можуть орендувати необхідне рухоме та нерухоме 



майно. 

Не допускається фінансування політичних партій: 

- органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

крім випадків, зазначених у законі (тобто інститутом державного 

фінансування за результатами виборів); 

- державними та комунальними підприємствами, установами і 

організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні 

яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які 

належать нерезидентам; 

- іноземними державами та їх громадянами, 

підприємствами,установами, організаціями; 

- благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями; 

- анонімними особами або під псевдонімом; 

- політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних 

партій. 

Ураховуючи велике значення партій для нормального функціонування 

демократичної політичної системи та створення умов їх фінансової 

незалежності від приватних спонсорів, у 2005 р. запроваджено фінансову 

підтримку політичних партій з боку держави. Політична партія має право на 

одержання державного фінансування за умови подолання виборчого бар'єру 

в обсягу, який визначається пропорційно до одержаних на виборах голосів.  

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, правова інституціоналізація політичних партій - порівняно нове 

явище у правових системах сучасних держав. Політичні партії мають 

наділятися спеціальним правовим статусом, який відрізнявся б від правового 

статусу інших об'єднань. Ця відмінність виявляється в особливих як правах, 

так і обов'язках партій. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, підсумовуюче вище зазначене: 

1. Громадянське суспільство — це сукупність сформованих на 



добровільних засадах громадських об'єднань (інституцій), які діють на засадах 

самоврядування і за посередництвом яких індивіди реалізують залежні їм 

невід'ємні права і свободи. 

2. Політичну партію можна визначити як інститут громадянського 

суспільства, покликаний визначати політичні шляхи та напрямки його розвитку, 

реалізовувати їх через вибори до представницьких органів влади та діяльність в їх 

складі або контролювати їх у разі перебування в опозиції. 

Взаємовідносини держави і політичних партій в умовах відсутності 

громадянського суспільства, правової, демократичної держави формуються зовсім 

інакше. У деяких країнах політичні партії офіційно забороняються. Державний 

апарат вважає їх загрозою для власної необмеженої влади. Тому організація, 

участь у діяльності нелегальних партій визнаються злочином проти держави. 

Подібна політична система існує зараз у багатьох країнах Близького Сходу 

(Катар, Кувейт, ОАЄ, Саудівська Аравія та ін.). 

В інших недемократичних країнах держава імітує існування партійної 

системи, яка насправді складається з однієї (правлячої) партії. За таких умов 

відбувається зрощення партії і держави в єдиний владний механізм. Так, у 

Німеччині після приходу в 1933 р. до влади нацистської партії було ухвалено 

закон «Про забезпечення єдності партії та держави», в якому НСДАП 

проголошувалася носієм германської державності, її роль визначалася як провідна 

та рушійна сила націонал-соціалістської держави, закріплювалося сумісництво 

низки партійних і державних посад. 

3.Правова інституціоналізація політичних партій - порівняно нове явище у 

правових системах сучасних держав. Політичні партії мають наділятися 

спеціальним правовим статусом, який відрізнявся б від правового статусу інших 

об'єднань. Ця відмінність виявляється в особливих як правах, так і обов'язках 

партій. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Висвітлити теоретичні аспекти реалізації норм права, застосування норм 

права, стадії застосування нормативних приписів, актів правозастосування, 

прогалин в законодавстві та способи їх подолання. 

ВСТУП 

Проблеми реалізації права завжди були в центрі уваги юридичної 

науки, але це, нажаль, не призвело до їх остаточного вирішення. Навпаки, 

проникнення в даний процес, всебічний його аналіз ставили перед вченими 

все більш важкі задачі. 

В період створення і перших кроків незалежної молодої держави, якою 

є Україна, однією з центральних проблем, з якою зіштовхнулося українське 



суспільство, став розвиток демократії в сполученні з дотриманням законності 

і дисципліни. Це значить, що скільки б не були радикальними міри в 

економічній, політичній, соціальній і іншій сферах, вони повинні 

здійснюватися, лише після схвалення обраної демократичним шляхом 

законодавчої влади в особі Верховної Ради України. Разом з тим, в даний час 

правовій практиці властивий правовий нігілізм, декларативність багатьох 

законодавчих установлень. Без подолання зазначених недоліків побудова 

правової держави неможлива. 

В правовому суспільстві народ, з одного боку, і держава - з іншого 

приймають на себе зобов'язання керуватися правом. Звідси проблема 

реалізації права має дві сторони і може бути розглянута по двох напрямках: 

керування правом з боку органів держави і посадових осіб, з одної сторони і 

здійснення права у вчинках громадян, у діяльності їх організацій і об'єднань, 

з іншої. Вихідною формою реалізації права державою є законотворчість. 

Прийняття правових законів, формулювання в законах правових 

розпоряджень – найважча і при цьому найблагородніша справа законодавців. 

Тим самим вони реалізують в суспільних відносинах ті об'єктивні обставини 

і природні вимоги часу, що випливають із самої природи речей. 

1. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ. ФОРМИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА 

Право тільки тоді виконує своє соціальне призначення, коли його 

норми втілюються у суспільних відносинах, правомірній поведінці осіб, яким 

вони адресовані, тобто тоді, коли ці норми реалізуються. Реалізація норм 

права завершує процес правового регулювання суспільних відносин, 

уособлюючи тим самим його певний результат. 

Реалізація правових норм завжди передбачає наявність причинного 

зв'язку між юридичною регламентацією певних соціальних стосунків та 

набуттям ними впорядкованого стану. З огляду на це реалізацію правових 

норм слід відрізняти від тих проявів людської поведінки, які хоча і 

узгоджуються з правовими приписами, але стимулюються різноманітними 



неюридичними чинниками (наприклад, власними переконаннями особи, 

релігійними настановами, чинниками біологічного порядку), що діють в 

одному напрямі з нормами права. 

Кельман М. С. та Мурашин О. Г. розуміють під реалізацією норм права 

втілення положень правових норм у фактичній діяльності (поведінці) 

суб'єктів права. 

Скакун О. Ф. визначає реалізацію норм права як втілення 

розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в іх 

практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий 

результат. 

Отже, в загальному плані реалізацію правових норм можна 

визначити як зумовлену правовими приписами правомірну поведінку 

учасників суспільних відносин. 

Конкретний характер реалізації тих чи інших юридичних норм 

залежить від функцій, які вони виконують у правовому регулюванні 

суспільних відносин. Зокрема, реалізація класичних правових приписів, або, 

як їх ще іменують, «норм-масштабів» (тобто приписів, які містять всі 

необхідні елементи логічної правової норми, а саме: гіпотезу, диспозицію, 

санкцію та в яких застосовано певний спосіб регулятивного впливу на 

поведінку людей: дозвіл, зобов'язання, заборона, рекомендація, заохочення), 

полягає в обранні особами, на яких поширюється їх дія, саме тих варіантів 

поведінки, що пропонуються цими нормами. В інший спосіб відбувається 

реалізація спеціалізованих (нетипових) юридичних приписів (норм-

принципів, норм-дефініцій, норм-засад, норм-конструкцій, оперативних, 

колізійних норм, норм-строків, норм-презумпцій, норм-фікцій, що на відміну 

від класичних норм не мають логічної будови та не володіють 

безпосередніми регулятивними властивостями), призначенням яких є 

створення умов для більш ефективної та узгодженої дії класичних норм 

права, усунення випадків невизначеності в правовому регулюванні, 

підвищення його економічності тощо. 



Реалізацію правових норм не слід ототожнювати з іншим за змістом 

процесом — реалізацією права як такого, під якою розуміють усі шляхи 

набуття ним властивостей позитивного утворення, переведення його з 

модусу лише потенційно можливих у даному соціумі юридичних форм, з 

рівня природного права на рівень реального чинника суспільного життя. 

Зокрема, для країн, що входять до романо-германської правової сім'ї, до яких 

належить і Україна, згаданий процес пов'язаний передусім з фіксацією 

правових норм у нормативно-правових актах та договорах з визнанням 

державою правової природи деяких звичаїв. 

Акти реалізації правових норм можуть бути класифіковані за низкою 

підстав. 

Так, залежно від юридичного механізму її забезпечення розрізняють 

реалізацію правових норм, яка відбувається через загальні правові відносини, 

та реалізацію норм права, що здійснюється у конкретних правових 

відносинах. У першому випадку суб'єктивні юридичні права і обов'язки 

учасників правових відносин (набуття яких відповідними особами являє 

собою необхідну передумову реалізації правових норм) виникають 

безпосередньо на основі норми права, тобто з підстав, загальних для всіх 

осіб, на яких поширюється дія зазначених приписів. Такими, наприклад, є 

передбачені ст. 32 Конституції України право громадян на судовий захист, а 

також право на ознайомлення в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування з відомостями про себе, які не становлять 

державної або іншої таємниці. 

В разі ж реалізації правових норм у відносинах конкретного типу, крім 

загальних умов наділення певних осіб суб'єктивними юридичними правами 

та обов'язками, необхідна наявність й інших фактів, які здебільшого мають 

індивідуалізований характер та відображають специфіку буття цих 

соціальних суб'єктів. Наприклад, для виникнення суб'єктивних юридичних 

прав і обов'язків, які випливають з договору міни, крім їх закріплення у 

відповідних нормах цивільного права згідно із ст. 715 ЦК України, потрібна 



наявність ще й додаткового юридичного факту, яким є акт обміну сторонами 

цього договору відповідними товарами. 

За характером її суб'єктів реалізацію правових норм поділяють на 

індивідуальну і колективну. Індивідуальна реалізація полягає у можливості 

окремої особи самостійно, не вступаючи у відносини з іншими суб'єктами, 

здійснювати свої юридичні права і обов'язки. Колективна ж реалізація, 

навпаки, потребує для цього поєднання зусиль декількох осіб. Зокрема, 

норма ст. 45 Конституції України, яка закріплює право громадян на 

відпочинок, може бути реалізована як в колективному, так і в 

індивідуальному порядку. На відміну від неї норма ст. 36 Конституції 

України, що визнає право громадян на об'єднання в політичні партії та 

громадські організації, передбачає тільки колективні форми її реалізації. 

З огляду на методи, якими забезпечується реалізація правових норм, 

розрізняють добровільні та примусові акти їх реалізації. 

Враховуючи те, чи вимагає реалізація правових норм здійснення 

якогось одного (як, наприклад, при реалізації норма ст. 15 КЗпП України, яка 

встановлює обов'язок реєстрації у місцевих органах виконавчої влади 

укладених на підприємствах, установах, організаціях колективних договорів) 

або ж декількох послідовних актів поведінки (як цього вимагає ч. 2 ст. 60 ГК 

України, що встановлює порядок ліквідації суб'єктів господарювання), вона 

може бути класифікована на просту та складну. 

З огляду на характер поведінки, яку передбачають правові норми, 

розмежовують активну (пов'язану з необхідністю здійснення певних дій) та 

пасивну (що полягає в утриманні від деяких вчинків) форми їх реалізації. 

Залежно від проміжку часу, який вона займає, розрізняють негайну 

(як, наприклад, при реалізації норми ст. 266 КАП, що передбачає 

відсторонення від управління транспортним засобом осіб, які перебувають у 

нетверезому стані), тривалу із точно або відносно визначеним її строком (як 

у разі реалізації норми ст. 762 ЦК України, що встановлює строковий 

обов'язок орендаря сплачувати за користування орендованим майном 



орендну плату) та тривалу реалізацію правових норм без визначення такого 

строку (як, наприклад, при реалізації норми ч. 2 ст. 202 СК України, що 

покладає на повнолітніх дітей обов'язок утримувати своїх батьків, які є 

непрацездатними та потребують матеріальної допомоги). 

За конкретними способами здійснення правових приписів виділяють 

такі основні форми реалізації норм права, як використання виконання та 

додержання. Використання є формою реалізації уповноважуючих норм права 

і полягає в обранні особою для задоволення своїх потреб та інтересів певного 

юридично дозволеного варіанту її поведінки. Використання може 

відбуватися як через активну, так і через пасивну поведінку юридичних 

суб'єктів. Виконання являє собою форму реалізації правових зобов'язуючих 

приписів, які покладають на особу юридичні обов'язки активного типу, і тому 

вимагає від неї здійснення дій, що становлять зміст таких обов'язків. 

Додержання є формою реалізації забороняючих правових норм, що 

встановлюють юридичні обов'язки пасивного типу, яка полягає у відмові 

зобов'язаних осіб від юридично заборонених видів поведінки. 

Використання, виконання та додержання становлять ординарні 

(звичайні) форми реалізації правових норм, тобто такі, які, по-перше, 

проходить будь-який процес реалізації правових норм, і, по-друге, що 

здійснюються через власну поведінку осіб, яким вони адресовані. Разом з тим 

існують випадки, коли поряд із звичайними видами реалізації норм права 

виникає потреба в особливій формі їх реалізації, а саме: у застосуванні норм 

права. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, в загальному плані реалізацію правових норм можна визначити 

як зумовлену правовими приписами правомірну поведінку учасників 

суспільних відносин. Реалізацію правових норм не слід ототожнювати з 

іншим за змістом процесом — реалізацією права як такого, під якою 

розуміють усі шляхи набуття ним властивостей позитивного утворення, 

переведення його з модусу лише потенційно можливих у даному соціумі 



юридичних форм, з рівня природного права на рівень реального чинника 

суспільного життя. 

2. ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА 

ВИДИ 

Правозастосування за своїм обсягом є найзмістовнішою ланкою в 

юридичному процесі, спрямованою на індивідуальне регулювання 

суспільних відносин. 

Застосування норм права — це правова форма діяльності 

уповноважених на те органів держави і посадових осіб у реалізації приписів 

норм права відносно конкретних життєвих випадків шляхом винесення 

індивідуально-конкретних рішень. 

Застосування норм права як особлива форма його реалізації на відміну 

від додержання, виконання та використання має певні характерні риси. 

Передусім це управлінська за своєю природою діяльність органі держави і 

посадових осіб у винесенні індивідуально-конкретних приписів, які містять 

не загальні правила поведінки, а мають адресатом конкретних суб'єктів. У 

передбачених законодавством випадках воно є необхідною умовою реалізації 

правових норм, унаслідок чого відбувається впорядкування суспільних 

відносин. 

Це діяльність, що здійснюється спеціальними суб'єктами, наділеними 

державно-владними повноваженнями (прокуратура, суд, міліція, президент, 

голова місцевої адміністрації, слідчий, ректор та ін.), які задовольняють 

потреби всього суспільства, тобто діють у публічних, а не у своїх особистих 

інтересах. Такі суб'єкти займають активну провідну позицію в розвитку 

правозастосовних відносин. Громадяни не є суб'єктами правозастосування, 

проте воно може здійснюватися з їх ініціативи (наприклад, подання заяви про 

вчинене правопорушення, позовної заяви до суду та ін.). 

Правозастосовна діяльність здійснюється зазначеними суб'єктами в 

«чужому інтересі», порядку і процесуальних формах, встановлених 

законодавством. Вона являє собою не одноразовий акт, а процес, що 



складається з послідовних стадій. Завершується правозастосовна діяльність 

винесенням індивідуального юридичного рішення у формі акта застосування 

норми права, обов'язковість до виконання якого забезпечується примусовою 

силою держави (вироком, рішенням суду, розпорядженням тощо). У сфері 

цивільних відносин особа, зацікавлена у винесенні правозастосовного акта, 

має право на будь-якій стадії відмовитися від його реалізації, якщо це не 

суперечить закону. Наприклад, виконавчий лист суду або наказ 

господарського суду вона може не надіслати на рахунок боржника і, таким 

чином, не реалізувати своє право одержати борг за допомогою 

правозастосовного органу. Отже, слід розмежовувати ознаки обов'язковості і 

примусовості виконання правозастосовних актів. 

За загальним правилом безпосередня реалізація норм права 

здійснюється без участі органів держави. Однак у багатьох ситуаціях 

суб'єктивні права і юридичні обов'язки не можуть виникнути і реалізуватися 

без державного втручання, що і становить правозастосовну діяльність. 

Це відбувається у таких випадках: 

1 Коли передбачені юридичними нормами права і обов'язки в 

конкретних осіб виникають тільки після винесення індивідуально владного 

рішення державного органу (наприклад, пенсію громадянину призначають на 

підставі постанови органу соціального забезпечення; абітурієнта до вищого 

навчального закладу зараховують тільки після видання наказу ректора; 

житло з державного житлового фонду надають відповідно до рішення органу 

місцевого самоврядування тощо). 

 Коли є спір про право, і сторони не можуть дійти погодженого 

рішення про зміст своїх суб'єктивних прав і юридичних 

обов'язків(наприклад, при розділі майна судовими органами, господарських 

спорах між юридичними особами в господарському суді та ін. Обсяг таких 

прав і обов'язків визначається судовими рішеннями). 

 Коли вчинено правопорушення і необхідно визначити міру юридичної 

відповідальності особи (наприклад, винесення вироку за вчинений злочин). 



4. Коли вимагається встановити наявність або відсутність факту,що 

має юридичне значення (визнання громадянина безвісно відсутнім або 

оголошення його померлим). 

Застосування права є етапом його реалізації. Воно може завершувати 

реалізацію права. Наприклад, прийняття посадовою особою органу 

державної реєстрації повідомлення про скасування державної реєстрації 

суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи завершує 

реалізацію усіх прав і обов'язків, пов'язаних з функціонуванням цієї особи. 

Але це відбувається не завжди. Застосування права може також підключатися 

на певному етапі до «природних» засобів реалізації — додержання, 

виконання, використання. Наприклад, винесенням вироку, судового рішення 

завершується правозастосовна діяльність, а реалізація права ще 

продовжується в процесі їх виконання. Таким чином, правозастосовна 

діяльність має додатковий, допоміжний характер у загальному механізмі 

реалізації норм права. 

Потреба у правозастосовній діяльності при регулюванні 

індивідуальних відносин пов'язується з наявністю відповідних державних 

інтересів. Ці інтереси адекватно відображають функції, що їх виконує 

держава. За своєю сутністю правозастосування спрямоване на досягнення 

проміжної, а не кінцевої мети реалізації норм права і компенсує в такий 

спосіб нерозвиненість у суспільстві процесів саморегуляції. 

В окремих випадках правозастосування має бути обов'язковою стадією 

реалізації права, наприклад, прийняття, поновлення чи припинення 

громадянства, реєстрація чи розірвання шлюбу, реєстрація об'єктів 

нерухомості тощо. Такі функції іманентно притаманні будь-якій державі і не 

зменшують обсягу індивідуального правозастосовного регулювання або 

підкорення державою громадянського суспільства. В деяких випадках воно 

може обмежувати реалізацію прав і свобод особистості (особи). Найчастіше 

це відбувається у відносинах між особою (юридичною, фізичною) і 

державними органами (іноді державними або комунальними 



підприємствами, державними акціонерними компаніями). Зокрема, 

прикладами може бути встановлена Законом України «Про державний 

бюджет на 2007 рік» вимога, що зобов'язує усіх суб'єктів підприємницької 

діяльності переглянути у бік збільшення орендної плати раніше укладені 

договори оренди державного майна; обов'язок здійснювати медичне 

страхування іноземних громадян тільки в одній страховій компанії тощо. 

Якщо держава нав'язує громадянському суспільству опікунські функції 

в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя, 

тоді очікуваного соціального результату правового регулювання можна не 

дочекатися. Роль державно-владного втручання полягає в посиленні його 

охоронної функції, зміні гарантій, методів, форми правозастосування при 

звуженні кола суб'єктів цієї діяльності і розширенні їх відповідальності. 

Отже, сфери правозастосовної діяльності в регулятивних відносинах 

для держав, які є демократичними, соціальними, правовими, повинні 

поступово звужуватися. 

За своїми формами правозастосовна діяльність поділяється на 

оперативно-виконавчу, правоохоронну і правосуддя. 

Оперативно-виконавча діяльність передбачає виконання приписів 

правових норм з метою позитивного результативного впливу на суспільні 

відносини (наприклад, реєстрація шлюбу і народження, видання наказу про 

зарахування на навчання, видання свідоцтва про право власності на 

приватизований об'єкт та ін.). її не слід плутати з оперативно-розшуковою 

діяльністю, яка є частиною правоохоронної діяльності і спрямована на 

виявлення, попередження, припинення, розкриття злочинів і осіб, що їх 

вчинили. 

Правоохоронна діяльність є формою діяльності державних органів та 

деяких недержавних інститутів, спрямованою на охорону законності і 

правопорядку, захист прав і свобод людини, боротьбу зі злочинністю. Вона 

здійснюється органами прокуратури, органами внутрішніх справ, 

податковою міліцією, службою безпеки (наприклад, розслідування діянь, що 



містять ознаки злочину, нагляд за додержанням законів, контрольна 

закупівля товарів з метою виявлення фактів протиправної діяльності). 

Правосуддя — це форма державної діяльності, яка полягає в розгляді і 

вирішенні судом віднесених до його компетенції цивільних, кримінальних та 

інших справ. Вона здійснюється тільки загальними і спеціалізованими 

судами. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, застосування норм права — це правова форма діяльності 

уповноважених на те органів держави і посадових осіб у реалізації приписів 

норм права відносно конкретних життєвих випадків шляхом винесення 

індивідуально-конкретних рішень. 

3. СТАДІЇ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМАТИВНИХ ПРИПИСІВ 

Застосування норм права — це діяльність, яка вміщує декілька етапів — 

стадій. Зазвичай виділяють три основні стадії процесу застосування права: 

1) встановлення та аналіз фактичних обставин справи (фактична 

основа); 

2) вибір норми права та її аналіз — перевірка достовірності та 

правильності тексту норми; аналіз її юридичної сили та дії в часі, в просторі, за 

колом осіб; тлумачення норми (юридична основа); 

3) прийняття рішення у справі. 

Деякі науковці додають до них ще дві, кінцеві стадії — доведення змісту 

рішення до відома зацікавлених осіб та організацій і контроль за виконанням 

правозастосовчого рішення. Застосування права — це офіційна, процедурно-

регламентована діяльність, і така його стадія є необхідною в умовах суворого 

режиму законності. В яких би формах вона не здійснювалася, вона завжди 

обов'язкова'. 

Важливо також підкреслити, що всі дії компетентного суб'єкта, які 

передують винесенню рішення, складають єдиний процес і виділити в ньому 

окремі стадії можна лише логічно. 

П. М. Рабінович виділяє такі основні стадії застосування норм права: 



1) встановлення юридично значущих фактів і пошук правової норми, яку 

належить застосувати до них; 

2) перевірка достовірності та правильності тексту, визначення меж дії та 

юридичної сили правової норми; 

3) з'ясування змісту правової норми; 

4) прийняття рішень у справі; 

5) оформлення рішення в акті застосування правової норми
1
. 

Саме на ці стадії застосування норм права ми і будемо орієнтуватися. 

Встановлення юридично значущих фактів. Встановлюються ті обставини, 

на наявність або відсутність яких розрахована правова норма. Наприклад, 

відповідно до шлюбно-сімейного законодавства усиновлення може бути 

скасоване, якщо рішення про усиновлення було здійснено на основі 

підроблених документів, або коли усиновитель був позбавлений батьківських 

прав, або був визнаний в установленому законом порядку недієздатним, а 

також при фіктивному усиновленні. Суд, застосовуючи цю норму, повинен 

встановити вищезазначені обставини. Якщо мова йде про застосування норми 

кримінального права, то з'ясовуються обставини, сукупність яких створюють 

склад злочину. 

При встановленні фактичних обставин справи слід керуватися такими 

вимогами: встановлюються лише факти, що мають юридичне значення і 

стосуються цієї справи; факти повинні встановлюватися об'єктивно і повно, 

сумнівів та недомовок при цьому бути не повинно; встановлені факти мають 

бути істинними. Фактичні дані визначаються в процесі доказування. 

У процесі застосування права досліджуються та оцінюються два види 

фактичних обставин і даних. По-перше, ті, з якими норма пов'язує певні 

юридичні наслідки. Вони виступають у ролі юридичних фактів або 

необхідних складових елементів фактичного змісту. По-друге, вивчаються 

також ті фактичні обставини і дані, які не враховуються при юридичній оцінці 

випадку, що розглядається, але є суттєвими для прийняття рішення у межах, 

передбачених відповідною нормою. 



Оцінка фактичних даних має за мету встановлення їх достовірності, 

визначення їх відношення до випадку, що розглядається, і значимості для 

кінцевого висновку по справі. Велике значення для застосування права 

можуть мати юридичні докази. Докази необхідні лише там, де для рішення 

потрібно встановити факти, що мають юридичне значення. 

Доказами у праві є будь-які дані, за допомогою яких 

правозастосувальний орган встановлює достовірність фактів, що служать 

підставою для об'єктивного вирішення справи: події, ознаки, явища, які у свою 

чергу виступають джерелами інформації про такі факти. Види юридичних 

доказів досить різноманітні. До них належать предмети, покази свідків, 

документи. 

Пошук правової норми, яку належить застосовувати до юридично значущих 

фактів. Встановивши фактичні обставини справи, що характеризують 

життєву ситуацію, необхідно відшукати відповідну норму, що передбачає цю 

ситуацію. Відношення конкретного життєвого випадку до певних юридичних 

норм — це і є юридична кваліфікація. Кваліфікується не лише злочин або 

проступок, а й будь-яка поведінка, що вимагає юридичної оцінки. Так, якщо 

виплачується квартальна премія робіт-пику тієї чи іншої галузі — це робиться 

на основі відповідної норми; укладається шлюб — мається на увазі норма, що 

дозволяє це робити. У всіх таких випадках кваліфікації правомірної поведінки 

відбувається одна і та ж розумово-технічна операція — пошук необхідної 

норми та «підведення» під неї конкретного випадку. 

Кваліфікації підлягають, звичайно, і правопорушення (злочини і 

проступки). В такому випадку встановлений склад правопорушення 

співвідноситься з відповідною юридичною нормою. У випадку збігу 

встановлених обставин з ознаками правопорушення, передбаченими нормою, 

і відбувається її подальше застосування. Встановивши, наприклад, що 

оволодіння майном було здійснено способом небезпечним для життя чи 

здоров'я потерпілого, слідчий кваліфікує дії нападника не як пограбування, а 

як розбій. 



Тісний взаємозв'язок та взаємозумовленість правових норм визначає 

необхідність вибору і аналізу ряду випадків не однієї, а декількох норм, які 

доповнюють, розвивають та уточнюють одна одну і лише в комплексі 

створюють правову основу у вирішенні справи. Важливо також врахувати при 

виборі норми загальні розпорядження та нормативні принципи відповідного 

правового інституту, галузі права, акти нормативного та казуального 

тлумачення. 

Уміння вибрати відповідну норму передбачає перш за все знання норм 

діючого права, тих прав та обов'язків, які вони надають для суб'єктів права. А 

це у свою чергу вимагає знань специфіки правничої мови, термінології, що 

застосовується у нормативних актах. Річ у тім, що хоча в основі правничої 

мови (норми) і лежить літературна мова, тим не менше ряд понять цієї мови, 

як і всякої спеціалізованої мови, має більш визначений зміст та чіткі ознаки 

(наприклад, не все те, що називається хуліганством в розмовній мові, 

визнається таким у праві). 

Наступна, друга стадія правозастосування — перевірка достовірності і 

правильності тексту норми права. 

Після того, як ми відшукали потрібну норму, треба її перевірити. 

Перевіряючи юридичну норму, необхідно: 1) з'ясувати її достовірність (це 

підтверджується офіційним виданням, у якому вона розміщена; неофіційними 

передруками норм, де може бути перекручено її зміст, користуватися не слід); 

2) встановити, чи діє ця норма, тобто чи вона не змінена чи не скасована. 

Правильний вибір норми права передбачає уміння вибрати офіційний 

текст закону, вміння встановити юридичну силу норми залежно від 

становища органу, що її видав, у системі інших органів держави. На практиці 

можливі випадки протиріч між нормами права, виданими різними органами. 

У випадку таких протиріч юридичну силу має норма, видана органом, що 

займає більш високе становище. Можуть також зустрічатися протиріччя між 

нормами, виданими у різний час одним і тим же органом. У такому випадку діє 

норма, видана пізніше, в якій її зміст не замінено нормою, прийнятою раніше. 



Третя стадія — з'ясування змісту (тлумачення) правової норми. 

Тлумачення правової норми — це діяльність щодо з'ясування або 

роз'яснення її змісту з метою правильного її застосування та реалізації. 

Тлумачення права є необхідним елементом його застосування, і тому 

розглядається як самостійна стадія правозастосовної діяльності. Необхідність 

тлумачення норм права пояснюється, по-перше, тим, що норма права носить 

загальний характер і в кожному випадку застосування потрібно з'ясувати, чи 

підпадає під її дію конкретна ситуація; по-друге, тим, що далеко не всі 

юридичні норми сформульовано вдало та чітко. 

Суть, зміст, функції, види і способи тлумачення правових норм були 

розглянуті нами у попередньому розділі навчального посібника. 

Четверта стадія застосування правових норм — прийняття рішення у 

справі. 

Прийняття рішення компетентним суб'єктом — одна із найважливіших 

стадій застосування права. Саме у виданні індивідуального акта на основі права 

виявляється застосування права в істинному змісті (розумінні) слова, в той час 

як усі попередні стадії лише під готовлю ют ь умови та матеріали для 

кінцевого рішення. Винесення рішення — це акт, що пов'язує норми права з 

конкретним випадком, встановлює права та обов'язки визначених суб'єктів 

права. На цій стадії остаточно вирішуються питання про достовірність та 

достатність для винесення рішення зібраних фактичних даних, їх правової 

кваліфікації. 

Рішення — це водночас юридичний факт, що служить основою для 

виникнення правовідносин; вольовий акт, що є результатом інтелектуальної 

діяльності та закріплюється звичайно в офіційному письмовому документі; 

державно-владне веління (наказ) індивідуального характеру. Воно є також 

визначеним логічним висновком, зробленим на підставі аналізу фактів та 

юридичних підстав. Не можна, звичайно, заперечувати того, що з формально-

логічного боку рішення у справі є умовивід, у якому конкретні факти 

підводяться під норми права. Можна припустити це як спрощену, схематичну 



модель, як визнання значення логіки та логічних конструкцій у застосуванні 

права. Крім того, перед кінцевим прийняттям рішення у справі необхідно 

отримати ряд попередніх висновків, більшість яких також будується за типом 

силогізму (оцінка окремих доказів, визначення повноти фактичного складу та 

ін.). 

У той же час при прийнятті рішення у справі діє цілий комплекс 

факторів, що не входять у структуру силогізму. Силогізм найчастіше 

проявляється у випадках, коли правозастосувальна норма виключає свободу 

розсуду правозастосувача. Виносячи рішення відповідно до її однозначного 

припису (визнання факту юридично значущим, застосуванням абсолютно 

визначеної санкції та ін.), він лише констатує, що випадок підпадає під дію 

норми. Там, де норма встановлює межі для розгляду на свій розсуд, 

правозастосувач вибирає найдоцільніший та обґрунтований із його точки зору 

варіант. У такому випадку вирішення справи виходить за рамки логічного 

силогізму. 

П'ята, остання стадія застосування правових норм — це оформлення 

рішення в акті застосування правової норми. 

Зміст рішення щодо юридичної справи визначається, головним чином, 

його фактичними обставинами. Разом із тим при прийнятті рішення 

правозастосувач керується вимогами диспозиції (санкції) норми, яка 

застосовується. 

Винесення рішення щодо справи слід розглядати у двох аспектах. 

По-перше, це розумова діяльність, яка полягає в оцінці зібраних фактів і 

встановлення на їх основі дійсної картини того, що сталося, в кінцевій 

юридичній кваліфікації та визначенні для сторін юридичних наслідків — 

прав і обов'язків. 

По-друге, рішення щодо справи є, як правило, документом — актом 

застосування права, де закріплюється розумова діяльність щодо вирішення 

юридичної справи, офіційно фіксуються наслідки для конкретних осіб. 

Правозастосовне рішення відіграє особливу роль у механізмі правового 



регулювання. Раніше вже відзначалося, що юридичні норми і суб'єктивні права 

та юридичні обов'язки, які виникають на їх основі, забезпечені можливістю 

державного примусу. Проте останній реалізується, власне, за 

індивідуальними правозастосовними рішеннями. 

Можливість примусового виконання актів застосування права 

обумовлює їх особливість і висунення до них вимог обґрунтованості, 

доцільності, справедливості, законності. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТОГО ПИТАННЯ 

Отже, зазвичай виділяють три основні стадії процесу застосування 

права: 

4) встановлення та аналіз фактичних обставин справи (фактична 

основа); 

5) вибір норми права та її аналіз — перевірка достовірності та 

правильності тексту норми; аналіз її юридичної сили та дії в часі, в просторі, за 

колом осіб; тлумачення норми (юридична основа); 

6) прийняття рішення у справі. 

4. АКТИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ 

Акт застосування права — це такий правовий акт індивідуального 

характеру, в якому формально закріплюється рішення державного органу по 

конкретній юридичній справі. Він являє собою різновид юридичних актів і на 

відміну від правових приписів має такі ознаки: 

- видається компетентними державними органами чи посадовими 

особами в процесі правозастосовної діяльності, має державно-владний 

характер. Відмова від його виконання або неналежне виконання може 

тягнути за собою юридичну відповідальність: дисциплінарну, 

адміністративну, майнову, кримінальну; 

- спрямований на реалізацію вимог правових норм, оскільки 

конкретизується їх загальний характер щодо певних життєвих ситуацій; 

- адресований конкретним особам (персоніфікований), фіксує їх 

суб'єктивні права, обов'язки і міру юридичної відповідальності, спрямований 



на індивідуальне регулювання суспільних відносин (конкретної життєвої 

ситуації); 

- акти застосування норм права вичерпуються їх виконанням,хоча 

правові стани, що породжуються ними, можуть мати тривалий характер 

(наприклад, рішення про призначення пенсії); 

- правозастосовні акти на відміну від нормативно-правових не можуть 

мати зворотної сили в часі. 

Офіційний характер правозастосовного акта потребує його виконання 

за відповідною формою. Обов'язковими елементами правозастосовного акта 

є: назва, заголовок, дата та місце, де він був виданий, назва органу або 

посадової особи, яка видала акт, підписи уповноважених осіб. Структура акта 

застосування норм права містить описову, мотивовану і резолютивну 

частини. Він повинен викладатися ясною, чіткою, дохідливою мовою, що не 

допускає подвійного тлумачення, містити терміни, передбачені чинним 

законодавством. У тексті не бажано застосовувати іноземну, архаїчну та 

вузькоспеціальну термінологію, неблагозвучні або непоєднувані 

словосполучення (наприклад, «живий громадянин», «тваринний організм»). 

Класифікація правозастосовних актів здійснюється з таких підстав: 

1) за суб'єктом прийняття: акти представницьких органів державної 

влади, глави держави, органів виконавчої влади, суду, контрольно-

наглядових органів, органів місцевого самоврядування; 

2) за галузевою належністю норм, що застосовуються: акти 

застосування конституційно-правових, цивільно-правових, адміністративно-

правових, кримінально-правових норм та ін.; 

3) за юридичною формою: укази, постанови, розпорядження, накази, 

ухвали, протести, подання, приписи прокурорів, вироки, рішення та ін.; 

4) за характером правового впливу: регулятивні, охоронні; 

5) за юридичним значенням: основні акти, які містять остаточне 

рішення у юридичній справі (вирок, рішення суду, указ про нагородження), 

допоміжні, тобто акти, що забезпечують прийняття основних актів 



(постанова про порушення кримінальної справи, ухвала суду); 

6) за характером індивідуальних велінь: ті, що управомочують, ті, що 

зобов'язують або забороняють (наприклад, заборона обіймати відповідні 

посади або виконувати відповідні функції, зафіксовані вироком суду); 

7) за характером юридичних наслідків: правоконстатуючі, 

правовідновлюючі, правозмінюючі, правоприпиняючі; 

8) за формою зовнішнього виразу: акти-документи (окремі документи), 

акти-дії (словесні, конклюдентні — виконуються у вигляді жестів, рухів і 

свідчать про вимогу до конкретних осіб здійснити відповідні дії, наприклад, 

порух жезлом працівника державтоінспекції до учасників дорожнього руху). 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, акт застосування права — це такий правовий акт 

індивідуального характеру, в якому формально закріплюється рішення 

державного органу по конкретній юридичній справі.  

5. ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ТА СПОСОБИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ. АНАЛОГІЯ ЗАКОНУ. АНАЛОГІЯ ПРАВА 

Жодне законодавство не може врахувати всю різноманітність суспільних 

відносин, які вимагають правового регулювання. Тому на практиці 

правозастосувальної діяльності ви никають ситуації, коли необхідно 

вирішувати конкретні справи, а правової норми, яка б регулювала ці конкретні 

відносини, немає. Тобто має місце прогалина у праві. 

Прогалини у праві — це випадки відсутності правових норм, необхідних для 

регулювання суспільних відносин (вирішення конкретної життєвої ситуації) або 

неповнота правових моделей. 

Необхідно підкреслити, що прогалини у праві — це поняття, в основі 

якого лежить неповнота юридичної бази використання права. Випадки 

повного неврегулювання тих чи інших відносин також можна умовно назвати 

прогалиною у праві. 

Коло суспільних відносин, які утворюють сферу правового 

регулювання, встановлюється законодавцем двома шляхами. 



По-перше, кожна юридична норма регулює окремий вид суспільних 

відносин, ознаки якого описані в її гіпотезі. Таким чином, кожна норма має 

свою «ділянку» в загальній сфері правового регулювання. Сукупність 

подібних «ділянок», якщо мати на увазі всі без винятку норми будь-якої галузі, 

й складають загальну сферу правового регулювання тієї чи іншої галузі. 

По-друге, коло відносин, що визнаються правовими, законодавець 

закріплює за галузями права за допомогою спеціалізованих норм. Такі норми 

призначені для встановлення кола відносин, яке входить у сферу правового 

регулювання. Так, ст. 2 ЦК України має заголовок «Відносини, що 

регулюються Цивільним кодексом України». В Кодексі про шлюб та сім'ю 

України записано: «Цей Кодекс встановлює порядок і умови одруження, 

регулює особисті і майнові відносини, які виникають в сім'ї між подружжям, 

між батьками і дітьми, між іншими членами сім'ї; відносини, які виникають у 

зв'язку з усиновленням, опікою та піклуванням, прийняттям дітей на 

виховання; порядок і умови припинення шлюбу, порядок реєстрації актів 

громадянського стану». Аналогічним способом фіксується коло правових 

відносин і в інших галузях права. 

Разом із тим для правозастосовувача недостатньо визначити правовий 

характер випадку, що розглядається. Йому необхідно знати, які його правові 

наслідки. Цю інформацію він може отримати лише з конкретних норм, у 

диспозиціях яких сформульовані в загальному вигляді права й обов'язки 

сторін. Якщо таких норм немає, то ми знову знаходимо прогалину в 

законодавстві. 

Наявність прогалин у праві небажана, вона свідчить про відповідні 

недоліки правової системи. Проте вони об'єктивно можливі, а в деяких 

випадках неминучі. Прогалини у праві виникають із таких причин: 

1) в силу того, що законодавець не зміг охопити формулюванням 

нормативного акта всіх життєвих ситуацій, які вимагають правового 

регулювання; 

2) внаслідок недоліків юридичної техніки; 



3) внаслідок постійного розвитку суспільних відносин. 

Основним способом подолання прогалин у праві є прийняття відповідним 

уповноваженим органом норми, якої немає, або групи норм права. Проте 

швидке подолання таким способом прогалин не завжди можливе, оскільки це 

пов'язано з процесом нормотворчості. Однак органи, які застосовують норми 

права, не можуть відмовитися від вирішення конкретної справи з причини 

неповноти законодавства. Для того, щоб уникнути цього, можна застосувати 

аналогію закону й аналогію права. 

В літературі існує дві позиції стосовно питання, хто має право 

застосовувати аналогію. Одні стверджують, що тільки суд, а інші — що й інші 

державні органи. В першу чергу це залежить від того, як це питання 

вирішується законодавством. У постанові Пленуму Верховного Суду України 

«Про судове рішення» від 29 грудня 1971 p., № II зі змінами, внесеними 

постановами Пленуму від 24 квітня 1981 p., № 4 та від 25 грудня 1992 p., № 13 

вказується, що рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги 

цивільно-процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, 

вирішив справу відповідно до норм матеріального права, що підлягають 

застосуванню щодо цих правовідносин, а за їх відсутності — на підставі 

закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту 

законодавства України. Це означає, що суд може застосовувати аналогію 

закону і права. Усунення прогалин у праві шляхом аналогії є казуальним і не є 

правовим прецедентом. 

Аналогія закону - застосування до неврегульованих суспільних 

відносин правової норми, яка регулює подібні суспільні відносини і міститься 

в приписах (положеннях) законодавчих актів. Аналогія виключається, якщо 

вона прямо заборонена законом або закон пов'язує настання юридичних 

наслідків з наявністю конкретних норм. 

Використання аналогії закону передбачає застосування окремої, 

конкретної норми нормативно-правового акта. В цьому випадку не можна 

ототожнювати аналогію закону і застосування нормативного акта, оскільки 



нормативний акт поєднує багато норм права. Ці норми можуть мати різний 

зміст, регулювати різні правовідносини і виключати аналогію. З таких же 

причин неможливе застосування за аналогією закону цілого комплексу норм, 

що входять у правовий інститут. 

Особливим варіантом застосування за аналогією є субсидіарне 

застосування права. Це застосування правових норм одного інституту або 

галузей права до відносин, що регулюються іншим інститутом або іншою 

галуззю. Вони здебільшого передбачені законом. 

Є випадки субсидіарного застосування, які законом не передбачені. 

Вони засновані на системності права, обумовлені розподілом його на 

галузі, підгалузі та інститути, зв'язках між ними. Наприклад, сімейне 

право раніше було підгалуззю цивільного права. Теоретичною основою 

субсидіарного застосування є система суспільних відносин, заснована на 

зв'язку між ними. Необхідність такого застосування виникає тоді, коли 

для тієї чи іншої норми права з'являється додатковий об'єкт (предмет) 

регулювання. 

Отже, субсидіарне застосування — це аналогія закону, але вже 

більш високого рівня. 

Аналогія права — вирішення конкретної справи за наявності 

прогалини у законодавстві і відсутності аналогічної правової норми, 

виходячи із принципів права в цілому або принципів галузі чи інституту цієї 

галузі права. 

Мова перш за все йде про такі принципи права, як справедливість, 

гуманізм, рівність перед законом та ін. Подібні принципи закріплюються в 

Конституції України та інших законах. 

Аналогія закону і аналогія права — виняткові засоби у праві, вони 

вимагають дотримання низки відповідних умов, які забезпечують 

правильне їх застосування. Тому для того, щоб використовувати аналогію 

права, необхідно: 

по-перше, встановити, що конкретна життєва ситуація має 



юридичний характер і вимагає правового вирішення; 

по-друге, переконатися, що у законодавстві відсутня конкретна 

правова норма, покликана регулювати подібні випадки; 

по-третє, відшукати в законодавстві норму, що регулює подібний 

випадок, і на її основі вирішити справу (аналогія закону), а при відсутності 

такої опиратися на загальний принцип права і на його основі вирішити 

справу (аналогія права); 

по-четверте, в рішенні щодо справи дати мотивоване пояснення 

причин застосування до конкретного випадку аналогії закону чи аналогії 

права. Властиво, цим забезпечується можливість перевірки правильності 

вирішення справи. 

Таким чином, застосування права за аналогією — це не самовільне 

вирішення справи. Прийняття рішення здійснюється відповідно до 

державної волі, яка виражена у правовій системі в цілому або в окремих 

нормах права, що регулюють подібні відносини. Шляхом аналогії 

правозастосовний орган прогалину в праві не усуває, а лише переборює. 

Прогалина може бути усунена тільки компетентним нормотворчим 

органом. 

Інститут аналогії має обмежене застосування у праві. Застосування 

аналогії недопустиме в кримінальному та адміністративному праві, оскільки 

діє непорушний принцип — «немає правопорушення без вказівки на це в 

законі», що служить гарантією захисту особи. В інших галузях права аналогія 

допускається, а в таких, як цивільне й цивільно-процесуальне право, вона 

прямо передбачена. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ  

Отже, прогалини у праві — це випадки відсутності правових норм, 

необхідних для регулювання суспільних відносин (вирішення конкретної 

життєвої ситуації) або неповнота правових моделей.  

У галузі цивільного, сімейного, трудового законодавства прогалини 

переборюються такими основними способами: аналогія закону; аналогія 



права: 

- Аналогія закону - застосування до неврегульованих суспільних 

відносин правової норми, яка регулює подібні суспільні відносини і 

міститься в приписах (положеннях) законодавчих актів. Аналогія 

виключається, якщо вона прямо заборонена законом або закон пов'язує 

настання юридичних наслідків з наявністю конкретних норм. 

- Аналогія права — вирішення конкретної справи за наявності 

прогалини у законодавстві і відсутності аналогічної правової норми, виходячи 

із принципів права в цілому або принципів галузі чи інституту цієї галузі 

права. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, підсумовуючи вищевикладене можна зазначити: 

1. В загальному плані реалізацію правових норм можна визначити як 

зумовлену правовими приписами правомірну поведінку учасників суспільних 

відносин. Реалізацію правових норм не слід ототожнювати з іншим за змістом 

процесом — реалізацією права як такого, під якою розуміють усі шляхи набуття 

ним властивостей позитивного утворення, переведення його з модусу лише 

потенційно можливих у даному соціумі юридичних форм, з рівня природного 

права на рівень реального чинника суспільного життя. 

2. Застосування норм права — це правова форма діяльності 

уповноважених на те органів держави і посадових осіб у реалізації приписів норм 

права відносно конкретних життєвих випадків шляхом винесення індивідуально-

конкретних рішень. 

3. зазвичай виділяють три основні стадії процесу застосування права: 

- встановлення та аналіз фактичних обставин справи (фактична основа); 

- вибір норми права та її аналіз — перевірка достовірності та правильності 

тексту норми; аналіз її юридичної сили та дії в часі, в просторі, за колом осіб; 

тлумачення норми (юридична основа); 

- прийняття рішення у справі. 



4. Акт застосування права — це такий правовий акт індивідуального 

характеру, в якому формально закріплюється рішення державного органу по 

конкретній юридичній справі. 

5. прогалини у праві — це випадки відсутності правових норм, необхідних для 

регулювання суспільних відносин (вирішення конкретної життєвої ситуації) або 

неповнота правових моделей.  

У галузі цивільного, сімейного, трудового законодавства прогалини 

переборюються такими основними способами: аналогія закону; аналогія права: 

- Аналогія закону - застосування до неврегульованих суспільних 

відносин правової норми, яка регулює подібні суспільні відносини і міститься 

в приписах (положеннях) законодавчих актів. Аналогія виключається, якщо 

вона прямо заборонена законом або закон пов'язує настання юридичних 

наслідків з наявністю конкретних норм. 

- Аналогія права — вирішення конкретної справи за наявності прогалини у 

законодавстві і відсутності аналогічної правової норми, виходячи із принципів 

права в цілому або принципів галузі чи інституту цієї галузі права. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Визначити поняття прав і свобод людини і громадянина, права і 

свободи людини і громадянина в їх історичному розвитку, види прав, свобод 

і обов'язків людини і громадянина, гарантії прав і свобод людини і 

громадянина в демократичній, правовій державі, юридичні обов'язки людини 

і громадянина. 

ВСТУП 

Ми живемо у нелегку, проте надзвичайно насичену історичними 

подіями добу переходу від несвободи, гніту, безправ'я до утвердження прав 

людини, поваги до гідності особистості, усвідомлення того, що людина сама 

відповідає за себе, за своє сьогодення та прийдешнє. Нова Україна, яка 

набула незалежності на зламі століть, проголосила для себе, що людина, її 



життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються за 

найвищу соціальну цінність. 

Український народ - громадяни України усіх національностей - обрав 

шлях побудови демократичної Держави, тобто Держави, в якій буде 

здійснено принцип панування права, що ґрунтується на визнанні прав і 

свобод людини. Права людини в сучасному світі - це не просто актуальна 

тема, це проблема. Людство, що пройшло крізь бійню двох світових воєн, 

безлічі кривавих локальних конфліктів, пережито жорстокі диктатури, 

дійшло висновку, що не може бути миру и злагоди на Землі, не може бути 

організованого цивільного життя без поваги до людини, її прав, свобод і 

потреб. Взагалі - то у статусі особи в кожному суспільстві і в кожній Державі 

відображається її гуманізм та демократизм. 

1. ПОНЯТТЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА: 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

До загальних положень конституційного устрою суспільства і держави 

належить те, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність 

і безпека визнаються Конституцією України найвищою соціальною цінністю. 

Права, свободи і обов'язки людини і громадянина є складовими елементами 

правової сутності людини, що виявляється в її відносинах з іншими людьми, 

громадськими та політичними інститутами, державою. 

Права людини виражають і гарантують певну міру (норму) її свободи і 

відповідальності, яка є формальною, оскільки не повинна залежати від інших 

характеристик — раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших 

уподобань. У цьому сенсі німецький філософ К. Ясперс виокремлював три 

можливі типи соціальності і відповідно три способи організації суспільства: 

по-перше, на засадах приватного інтересу ізольованого індивіда; по-друге, 

органічну цілісність людей, об'єднаних на національних чи духовних засадах; 

по-третє, формально-правову організацію, де кожен розглядається лише в 

тому вимірі, в якому він рівний будь-якому іншому. Формально-правова 

організація суспільства, як свідчить досвід економічно розвинутих країн, 



найбільш відповідає завданням індустріального та постіндустріального 

розвитку, оскільки спирається на загальну норму, що передбачає 

необхідність урахування інтересів автономних соціальних суб'єктів, 

досягнення соціального компромісу. Водночас права людини мають й свій 

власний зміст — свободу, що визнається вагомим надбанням для 

гармонійного розвитку як особистості, так і суспільства. 

Визнання і юридична захищеність прав і свобод людини і громадянина 

вважаються головною ознакою правової держави, за якою остання 

відрізняється від іншої організації політичної влади, у тому числі заснованої 

лише на законі, який може бути за умов авторитарного режиму і 

несправедливим. Саме на фундаменті прав і свобод людини і громадянина 

засновуються та функціонують інститути правової, демократичної, 

соціальної держави, яка визнається Конституцією України головним 

орієнтиром розвитку української державності. Утвердження прав і свобод 

людини і громадянина розглядається як один з найважливіших пріоритетів у 

діяльності органів державної влади, інших державно-правових інститутів та 

органів місцевого самоврядування. 

Права людини виступають системотворчою засадою в процесі творення 

при розробленні окремих законів України, підзаконних нормативно-правових 

актів, які регламентують ті чи інші види соціальних відносин. Поняття прав і 

свобод людини і громадянина, безпосередньо пов'язане з гуманістичною 

сутністю і спрямованістю теорії держави і права, усіх галузей юридичної 

науки, є одним із центральних її понять, яке концептуально визначає їх зміст 

і понятійну структуру. 

Отже, права і свободи людини і громадянина — це правові 

можливості (надбання), необхідні для існування і розвитку особи, які 

визнаються невід'ємними, мають бути загальними і рівними для кожного, 

забезпечуватись і захищатись державою в обсязі міжнародних стандартів. 

Розглянемо основні ознаки прав і свобод людини і громадянина. 

1) Права людини — це її правові можливості (надбання). 



Права і свободи людини і громадянина окреслюють певну сферу 

автономного існування (можливостей) індивіда у взаємовідносинах з іншими 

людьми, суспільством та державою, а тому є невід'ємною складовою його 

життєдіяльності як члена суспільства. За умов правової державності дана 

правова категорія набуває нової якості — юридичного блага, зміст якого 

полягає у визначенні і гарантуванні певних меж (норм) соціальної 

свободи/несвободи учасників соціальних взаємовідносин. Правові 

можливості формуються в перебігу розвитку людини та людської спільноти, і 

тому кожному історичному етапу соціального розвитку відповідає більша або 

менша сукупність прав і свобод учасників суспільних відносин. Тенденцією 

їх розвитку як певного правового інституту є поступове, але невпинне 

розширення за рахунок включення до переліку прав і свобод людини нових 

соціальних можливостей. Права і свободи людини і громадянина є критерієм 

розвитку особи як суб'єкта права, показником рівня правових можливостей 

людини, а тому й її правової гідності та культури. Вони є правовим 

надбанням людини в тому розумінні, що не даруються державою, а 

здобуваються — на противагу авторитарним чи патерналістським запитам 

державної влади. 

2). Права і свободи людини і громадянина визнаються як «природні». 

Права і свободи людини і громадянина не можуть бути природними, 

як, наприклад, частини біологічного організму людини. Але вони визнаються 

природними тому, що організоване на цивілізованих засадах суспільство 

виходить із необхідності та доцільності існування формальної рівності 

людей, їх рівних можливостей як правових суб'єктів, які не повинні залежати 

від не правових чинників і тому пов'язуються лише з фактом народження та 

існування людини. «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй 

гідності та правах», — проголошує ст. 1 Загальної декларації прав людини 

ООН 1948 р. Визнання правової рівності має яскравий гуманістичний сенс, а 

в практичному аспекті це сприяє максимальному використанню кожним 

своїх здібностей, реалізації особистісного потенціалу. Водночас соціальна 



зумовленість змісту прав і свобод людини і громадянина передбачає їх певні 

обмеження їх здійснення, що залежать від рівня економічного, соціального, 

духовного та культурного розвитку суспільства. 

3. Права і свободи людини і громадянина є невід'ємними. 

 Передусім вони невід'ємні, оскільки становлять складову частину 

особистості, є правовим надбанням людини. Права і свободи є невід’ємними 

в екзістенціональному сенсі як елемент соціального буття людини, без чого 

вона не може існувати як суб'єкт суспільних відносин, бути соціально і 

юридично дієздатною. А в державно організованому суспільстві правова 

характеристика особи покликана відігравати вирішальну роль, оскільки права 

і свободи людини і громадянина визначають найважливіші аспекти 

життєдіяльності людини в її відносинах з суспільством і державою.  

Держава не дарує права людині, а тому й не може їх відібрати. держава, 

що порушує або обмежує права людини, несе за це відповідальність. Цей 

принцип закріплено в Конституції України. Кожен має право на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої їх незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю при здійсненні ними своїх життєвих повноважень (ст. 56 

Конституції України). Кожному гарантується право на оскарження в суді 

рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України). 

4). Права і свободи людини і громадянина є необхідними для її 

нормального існування і розвитку. 

Людина як соціальна істота, що позбавлена прав, є не лише безправною 

у вузькому юридичному розумінні, а й не має можливостей для задоволення 

своїх потреб та інтересів. Тому перелік конкретних прав людини охоплює 

створення умов для задовільного існування і розвитку особи. Яскравим 

прикладом таких прав є закріплене у ст. 11 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права право кожного на достатній життєвий 

рівень для нього і його сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло, 



право на безперервне поліпшення умов життя, а також зафіксоване в ст. 7 

цього пакту право кожного на справедливі і сприятливі умови праці, яке 

включає винагороду, що забезпечується як мінімум всім трудящим: 

справедливу зарплату, задовільне існування для них самих і їх сімей, умови 

роботи, що відповідають вимогам безпеки і гігієни. 

5). Права людини і громадянина мають бути загальними і рівними 

для кожного. 

Права людини є загальними, оскільки вносять у суспільне життя 

єдиний (формальний) вимір, який охоплює значну кількість, а в ідеалі — всіх 

людей як суб'єктів права. Відтак, інститут прав людини формується у зв'язку 

з руйнуванням у суспільстві прошаркових перегородок на етапі переходу від 

феодалізму з його жорстким соціальним ранжуванням до буржуазного 

устрою з його засадничою формальною рівністю для всіх і кожного. В 

суспільстві, яке суворо поділене на замкнуті привілейовані корпорації, не 

може бути прав людини саме за браком ознаки «загальності». 

Але права людини повинні бути не тільки загальними, а й рівними я 

кожного, тобто без урахування належності до раси, статі, національності, 

релігії, політичних переконань тощо. При цьому правова рівність 

тлумачиться в міжнародних документах про права людини у двох аспектах: 

як рівність від народження в гідності і правах та як рівність перед законом і 

судом. 

6). Права і свободи людини і громадянина повинні визнаватися і 

гарантуватися державою в обсязі міжнародних стандартів. 

Визнання державою прав і свобод людини і громадянина шляхом 

закріплення їх у Конституції та інших законодавчих актах є першим кроком 

до їх утвердження і реалізації. Однак тільки цим роль держави у сфері прав і 

свобод людини і громадянина не повинна обмежуватися. Вона має докладати 

всіх можливих зусиль для гарантування, охорони та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, що визначає головний напрямок гуманізації держави, 

її основні цивілізаційні характеристики. 



Так, згідно з приписами Конституції України права і свободи людини і 

громадянина повинні визначати зміст і спрямованість діяльності Української 

держави, а їх утвердження і забезпечення розглядаються як головний 

обов'язок держави. Міжнародні стандарти у сфері гарантування прав людини, 

їх зміст та обсяг закріплені в основних міжнародних документах про права 

людини: Загальній декларації прав людини 1948 р., міжнародних пактах про 

економічні, соціальні і культурні права і про громадянські і політичні права, 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Вони 

виконують роль взірця, до якого мають прагнути всі народи і держави. 

Міжнародні стандарти з прав людини є підставою для міждержавного 

співробітництва з питань їх забезпечення і захисту, діяльності спеціальних 

міжнародних органів, що спостерігають за додержанням і захистом прав 

людини, найважливішими з яких є Комітет ООН з прав людини та 

Європейський суд з прав людини. За умов юрисдикції міжнародного 

законодавства та міжнаціональних інституцій щодо захисту прав і свобод 

людини, насамперед Європейського суду з прав людини, індивіди набувають 

нового для себе статусу, стають своєрідними суб'єктами міжнародного права. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, права і свободи людини і громадянина — це правові можливості 

(надбання), необхідні для існування і розвитку особи, які визнаються 

невід'ємними, мають бути загальними і рівними для кожного, 

забезпечуватись і захищатись державою в обсязі міжнародних стандартів. 

2. ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМОДЯНИНА В ЇХ 

ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ 

Родовід прав і свобод людини і громадянина розпочинається від ідеї 

про природні права, що виникла ще за часів Стародавньої Греції. У 

Середньовічній Англії протистояння короля із баронами і лицарями 

завершилося прийняттям у 1215 р. Великої хартії вільностей, яка обмежувала 

абсолютну владу монарха і передусім його майнові права, закладала 

підвалини принципів відповідності вини і покарання, презумпції 



невинуватості, проголошувала право вільно пересуватися по території Англії, 

покидати країну та повертатися до неї тощо. 

На шляху утвердження прав і свобод людини було чимало яскравих 

юридичних документів, серед яких такі, як англійська Петиція про права 

1628 р. та Білль про права 1689 р. Декларація незалежності США від 4 липня 

1776 р. проголошувала, що всі люди створені рівними і всі вони наділені 

своїм Творцем невід'ємними правами, до яких належать життя, свобода і 

прагнення до щастя, і що уряди встановлюються для того, аби забезпечити ці 

права, а влада виводиться зі згоди тих, ким вони управляють. Французька 

Декларація прав і свобод людини 1789 р. проголошувала, що тільки 

невігластво і нехтування правами людини є єдиними причинами суспільних 

лих. У ній робився акцент на природному характері рівноправності і свободи 

людей і проголошувалися як природні і невід'ємні права на свободу, 

власність, безпеку і опір пригніченню. Вже в перших 10 поправках до 

Конституції США, які дістали назву Білля про права, права і свободи людини 

і громадянина набувають конституційного авторитету. 

Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1948 р., виходить з того, що саме визнання гідності, яка 

притаманна всім людям, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, 

справедливості і загального миру. У 1966 р. ООН приймає два провідних 

міжнародних пакти про громадянські і політичні права та про економічні, 

соціальні і культурні права, які разом з Декларацією складають так звану 

Хартію прав людини. 

Тільки під егідою ООН за післявоєнні роки було розроблено і прийнято 

понад 50 декларацій і конвенцій з питань прав людини. Багато таких 

документів приймалися й іншими міжнародними організаціями — 

ЮНЕСКО, Міжнародною організацією праці тощо. На шляху становлення 

сучасного інституту прав і свобод людини помітна роль належить 

документам конференцій з людського виміру загальноєвропейського процесу 



держав-учасниць НБСЄ, Заключному документу Гельсінської наради держав 

(1992 р.) і низці інших важливих документів. 

Україна ратифікувала основні міжнародні документи про права людини 

і тому згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України вони є частиною національного 

законодавства.  

Вперше на конституційному рівні в Конституцію України було 

включено окремий розділ, спеціально присвячений даній тематиці; «Права, 

свободи і обов'язки людини і громадянина». Стаття 3 Загальних положень 

Конституції України, які характеризуються підвищеними конституційними 

гарантіями, закріплює як вихідну засаду правової, демократичної, соціальної 

державності положення про те, що людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії повинні 

визначати зміст і спрямованість діяльності Української держави, а 

утвердження і забезпечення прав і свобод людини розглядаються в 

Конституції України як головний обов'язок держави. Так, не допускається 

згідно з Конституцією України внесення до неї змін, якщо вони спрямовані 

на ліквідацію або обмеження прав і свобод людини і громадянина. 

З точки зору часу і конкретно-історичних умов виникнення тих чи 

інших прав і свобод людини і громадянина прийнято виділяти три їх 

покоління. 

Першим поколінням прав і свобод людини і громадянина є засновані на 

традиційних ліберальних цінностях права і свободи, які визначали межі 

втручання державної влади у сфери громадянського суспільства і особистого 

життя людей, відображали пафос буржуазних революцій ХV-ХVIII ст. ст. — 

право на свободу думки, совісті і релігії, на рівність перед законом, на участь 

в управлінні державою, на недоторканність особи тощо. 

Друге покоління прав і свобод людини і громадянина пов'язане з 

боротьбою людей за поліпшення свого соціально-економічного становища та 

культурного рівня. На межі XX ст. були висунуті нові ідеї соціального 



реформування суспільства з метою пом'якшення класового протистояння в 

суспільстві, зменшення різниці між бідністю та багатством. Для цього в 

Німеччині законодавчо впроваджується єдина система соціального 

страхування, проголошується право на працю, на соціальне страхування в 

разі захворювання, по старості тощо. Думка про соціальну захищеність 

громадян стає провідною серед прихильників соціалістичних та соціал-

демократичних політичних течій, ідей соціальної державності. У 

міжнародно-правових документах, передусім у Загальній декларації прав 

людини та Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, 

конституціях розвинутих країн Європи та Америки, соціально-економічні 

права набувають всебічного розвитку і дістають юридичне закріплення. 

Третє покоління прав і свобод людини і громадянина формується після 

Другої світової війни. До нього належать такі права і свободи, особливість 

яких полягає в тому, що вони здійснюються не окремим індивідом, а 

колективно: право на мир, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на 

соціальний і економічний розвиток, на міжнародне спілкування тощо. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, на шляху утвердження прав і свобод людини було чимало 

яскравих юридичних документів. Україна ратифікувала основні міжнародні 

документи про права людини і тому згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України 

вони є частиною національного законодавства.  

3. ВИДИ ПРАВ, СВОБОД І ОБОВЯЗКІВ ЛЮДИНИ І 

ГРОМОДЯНИНА 

Класифікація прав, свобод і обов'язків людини і громадянина має як 

пізнавальне, так і безпосередньо практичне значення і може проводитися 

залежно від різних критеріїв. 

У Конституції України, так само як у конституційному законодавстві 

багатьох інших країн, застосовуються терміни «право людини» та «свобода 

людини». Ці поняття слід розрізняти. їх термінологічні відмінності 

сформувалися історично з часів французької Декларації 1789 р., але значною 



мірою були нівельовані більш пізніми документами про права людини, 

зокрема Декларацією прав людини 1948 р. 

Передусім слід підкреслити, що між «правами» і «свободами» як 

юридичними категоріями немає різких відмінностей, оскільки і права, і 

свободи окреслюють певні можливості людини в різних галузях її 

життєдіяльності, які гарантуються державою. Проте між ними можна 

встановити відмінність на основі ступеня визначеності можливої поведінки і 

механізму державного гарантування. Термін «право» застосовується тоді, 

коли йдеться про конкретні можливості поведінки (право на працю, на 

відпочинок, на освіту, на соціальний захист тощо). Коли ж треба підкреслити 

більший простір вибору варіанту поведінки саме на власний розсуд і під 

власну відповідальність, використовується термін «свобода». 

Тож невипадково Конституція України визначає правові можливості 

людини через «свободу» лише тоді, коли йдеться про реалізацію творчих 

здібностей, що залежать передусім від потенціалу та рис особистості. З 

іншого боку, гарантування свободи на відміну від забезпечення права не 

передбачає якогось певного державного механізму. Основною гарантією 

свободи є невтручання у сферу її реалізації з боку держави та інших 

суб’єктів. Таке положення, наприклад, сформульовано у ч. ч. 1,2 ст. 32 

Конституції України: «Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і 

сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не 

допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди...». 

Інші юридичні можливості людини і громадянина визначаються в 

Конституції через «право» — можливість конкретної поведінки, що 

гарантується певними юридичними засобами та формами, в тому числі через 

«право на свободу» (право на свободу, на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань тощо). В останньому випадку свободу 

слід розуміти як соціологічну категорію, а право — як категорію 

юриспруденції. 



За критерієм належності до громадянства країни слід розрізняти права і 

свободи людини і права і свободи громадянина. 

Такий підхід до розуміння сутності правових можливостей людини і 

громадянина відповідає проголошеному Конституцією України курсу на 

визнання людини найвищою соціальною цінністю. Відповідно правомочними 

визнаються не тільки громадяни України, а й інші категорії осіб, що 

перебувають на її території, — іноземні громадяни та особи без 

громадянства. Так, згідно з ст. 26 Конституції України іноземці та особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, 

користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 

обов'язки, як і громадяни України, — за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Тому при 

формулюванні статей, що стосуються прав і свобод людини, Конституція 

використовує терміни «кожний», «усі», «ніхто», «особа», «ті, хто». Таким 

чином, визначаються права і свободи людини як автономного індивіда, 

реалізація яких обумовлена передусім приватним інтересом і здійснюється за 

допомогою інститутів громадянського суспільства. До таких прав і свобод 

належать право на життя, на свободу, особисту недоторканність, на вільний 

розвиток своєї особистості, на свободу думки, свободу світогляду і 

віросповідання тощо. 

Разом з тим частина прав і свобод розглядається в Конституції України 

як юридичні можливості тільки громадян України, правовий статус яких 

обумовлений наявністю постійного політико-правового зв'язку між особою і 

Українською державою — громадянством. Тому ці права і свободи 

громадянина охоплюють сферу взаємовідносин індивіда і держави, 

насамперед публічних інтересів. Це, зокрема, права і обов'язки, які 

стосуються участі в управлінні державою: право на громадянство і на зміну 

громадянства, на свободу об'єднання в політичні партії, на участь у 

референдумах, право збиратися мирно, без зброї, право рівного доступу до 

державної служби тощо. Крім того, виключно надбаннями громадян 



Конституція України вважає також деякі неполітичні права і свободи: право 

на участь у професійних спілках, на соціальний захист, на свободу 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості, на захист 

інтелектуальної власності. 

Залежно від характеру свободи, відображеної в правах або юридичних 

свободах, розрізняють негативні та позитивні права і свободи людини і 

громадянина. Якщо свободу розуміють як відсутність примусу та обмежень 

для її реалізації з боку будь-кого і передусім держави, такі права і свободи 

вважаються негативними. До них слід віднести право на життя, на повагу 

гідності, на свободу та особисту недоторканність, на житло, на судовий 

захист тощо. Негативні права і свободи людини і громадянина вважаються 

основними в тому розумінні, що є фундаментом для існування людини як 

такої, розвитку її особистості, а їх визнання і забезпеченість (невтручання з 

боку держави) є абсолютно необхідним для держави, сформованої на засадах 

демократії і верховенства права. Саме тому в ч. 2 Конституції України 

встановлено неможливість обмеження таких прав і свобод людини за будь-

яких умов, у тому числі за умов воєнного або надзвичайного стану. 

Якщо ж реалізація свободи, вираженої в праві, є неможливою без 

відповідної забезпечувальної діяльності з боку державних інституцій, то такі 

правові можливості відносять до категорії позитивних прав і свобод. До них 

включають так звані «соціальні права», які іноді ще називають соціальними 

намірами держави: право на працю, відпочинок, соціальний захист, охорону 

здоров'я та ін. Реалізація позитивних прав чи соціальних намірів 

безпосередньо залежить від рівня економічного розвитку держави, наявності 

певних матеріальних ресурсів, виконання державою спеціальних соціальних 

функцій. 

Права і свободи людини і громадянина залежно від спрямованості її 

потреб особи щодо сфери суспільних відносин поділяються на фізичні, 

особисті, політичні, економічні, гуманітарні та права на соціальний захист. 



До фізичних прав і свобод людини належать право на життя, на свободу 

та особисту недоторканність, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на 

охорону здоров'я та медичну допомогу, на достатній життєвий рівень — свій 

і сім'ї. До категорії особистісних прав і свобод включають право на вільний 

розвиток своєї особистості, на повагу гідності, на свободу думки і слова, 

світогляду і віросповідання, свободу пересування і вибору місця проживання. 

Політичними правами і свободами людини і громадянина слід вважати право 

на громадянство, на свободу об'єднань у політичні партії, право збиратися 

мирно без зброї і проводити мітинги, походи і демонстрації, брати участь в 

управлінні державними справами, у референдумах, вільно обирати і бути 

обраними до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, 

рівного доступу до державної служби. Розглядають як економічні права 

право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право на 

працю, на підприємницьку діяльність, на заробітну плату, на страйк. 

Гуманітарні права і свободи людини — це право її на освіту, на користування 

досягненнями культури і мистецтва, свобода творчості, авторські права. До 

прав на соціальний захист Конституція України відносить право на соціальне 

забезпечення, пенсії та інші види соціальних виплат і допомоги, право на 

житло. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Класифікація прав, свобод і обов'язків людини і громадянина має як 

пізнавальне, так і безпосередньо практичне значення і може проводитися 

залежно від різних критеріїв. 

4. ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМОДЯНИНА В 

ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ 

Права і свободи людини і громадянина можуть залишатися 

декларативними, значною мірою знецінюватися за відсутності певних засобів 

гарантування їх реалізації в повсякденному житті людини і суспільства. 

Отже, питання про права людини — це не тільки питання про те, що повинно 



бути з позицій абстрактних намірів та зобов'язань, а й про те, що реально 

може бути здійснено індивідом сьогодні в конкретних умовах. 

Під гарантіями (від франц. garantіе — забезпечення, запорука) прав і 

свобод людини і громадянина розуміється система загальних (політичних, 

економічних, духовних та ін.) і спеціально юридичних засобів та інститутів, 

спрямованих на створення умов для реалізації прав людини, а також 

забезпечення їх всебічної охорони та захисту від порушень. 

Політичною гарантією прав і свобод людини і громадянина виступаю 

демократія в найширшому її розумінні — політичний плюралізм і 

багатопартійність, орієнтація різних соціальних сил на цінності політичного 

дискурсу і злагоди, сформована на демократичних засадах виборча система, 

яка надавала б змогу громадянам реально впливати на вироблення державної 

політики, брати активну участь в управлінні державними справами, 

розробленні ті обговоренні законопроектів. 

Економічними гарантіями прав і свобод людини і громадянина є 

соціально-ринкова економіка, рівність форм власності, свобода зайняття 

підприємницькою діяльністю, високий рівень продуктивності праці та 

економічного розвитку суспільства, що дає змогу забезпечити добробут, 

гідний рівень життя і соціальний захист членів суспільства, подолати такі 

негативні явища, як бідність, безробіття, низька оплата праці тощо. 

Як духовну гарантію прав і свобод людини і громадянина слід 

розглядати панування у свідомості людей і суспільства уявлень відносно 

того, що саме людина є в цивілізованому суспільстві найвищою цінністю, 

первинним носієм юридичних потреб та інтересів, головним суб'єктом права, 

навколо прав і свобод якого формується сучасна правова система. 

Невід'ємною складовою духовних гарантій прав і свобод людини і 

громадянина виступає повага до права як до необхідного і важливого засобу 

регулювання соціальних відносин у сучасному суспільстві, законності як 

оптимального режиму відносин між людиною та державою. 



До юридичних гарантій прав і свобод людини і громадянина належать 

правові процедури їх реалізації, право знати свої права і обов'язки, право на 

юридичну допомогу, в тому числі безкоштовну, на судовий захист, на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб, на 

відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування 

матеріальної та моральної шкоди, завданої їх незаконними рішеннями, 

діяльністю чи бездіяльністю, встановлення юридичної відповідальності за 

порушення чи обмеження прав людини. 

Юридичними гарантіями прав і свобод людини і громадянина виступає 

система таких специфічних юридичних конструкцій, як презумпція 

невинуватості, неможливість зворотної дії закону, що встановлює або 

посилює юридичну відповідальність за правопорушення, неможливість бути 

двічі притягнутим до юридичної відповідальності за одне й те саме 

правопорушення. 

Особливим інституціональним гарантом прав людини згідно зі ст 101 

Конституції України є Уповноважений Верховної Ради України 3 прав 

людини. Вагомою гарантією конституційних прав і свобод в демократичному 

суспільстві визнається доступ громадян до конституційного правосуддя. 

Тому в багатьох країнах сформувався інститут конституційної скарги, який 

передбачає можливість особи звернутися до органу конституційної 

юрисдикції у разі порушення її прав і свобод конкретним законодавчим 

актом держави. В Україні у громадян відсутнє право на конституційну 

скаргу, проте, крім прямих судових процедур конституційного контролю 

щодо захисту прав і свобод громадян, існують і непрямі процедури 

здійснення цього завдання. Так, Конституційний Суд України чітко 

визначив, що процедура офіційного тлумачення Конституції і законів 

України за запитами фізичних і юридичних осіб виступає ефективним 

засобом захисту прав і свобод людини і громадянина. 



Міжнародно-правовою гарантією прав і свобод людини і громадянина 

є право кожного після використання всіх національних засобів правового 

захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 

міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних 

організацій, членом або учасником яких є Україна, передбачене в абз. 3 ст. 55 

Конституції України. До таких міжнародних структур належать: 

1) Європейський суд з прав людини, створений згідно зі ст. 19 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., ратифікованої 

Законом України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу 

та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»; 

2) Комітет ООН з прав людини, який уповноважений приймати та 

розглядати повідомлення від осіб чи груп осіб про порушення 

прав,передбачених Міжнародним пактом про громадянські та політичні 

права згідно зі ст. 1 Факультативного протоколу до цього Пакту. 

Компетенція цього комітету з розгляду індивідуальних скарг проти України 

визнана постановою Верховної Ради Української РСР від 25 грудня 1990 р. 

«Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до 

Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права»; 

3) Комітет ООН проти катувань, створений згідно з Конвенцією ООН 

проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання 1984 р., визнаною Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 26 січня 1987 р Законом України від 5 

листопада 1998 р. «Про зняття застережень України до Конвенції проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують 

гідність, видів поводження і покарання» Україна повністю визнала на своїй 

території компетенцію Комітету проти катувань одержувати та розглядати 

індивідуальні скарги осіб на порушення прав, передбачених Конвенцією; 

4) Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації, який розглядає 



індивідуальні скарги щодо порушення прав, передбачених Міжнародною 

конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1966 р. 

Конвенція набула чинності для Української РСР 7 квітня 1969 р. та діє на 

території України відповідно до Закону України від 12 вересня 1991 р.«Про 

правонаступництво України»; 

5) Комітет ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, який 

уповноважений розглядати повідомлення стосовно порушення прав і свобод, 

передбачених Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо 

жінок, відповідно до ст. 1 та ст. 2 Факультативного протоколу до цієї 

Конвенції. Дія цього Протоколу на території України визнана Законом 

України від 5 червня 2003 р. «Про ратифікацію Факультативного протоколу 

до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок». 

Як передбачено у ст. 2 Закону України від 17 квітня 2006 р. «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини», рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими для 

виконання Україною. Невиконання службовою особою рішення 

Європейського суду з прав людини тягне за собою кримінальну 

відповідальність. На відміну від рішень Європейського суду проблема 

виконання рішень відповідних органів міжнародних організацій по 

індивідуальних скаргах (зокрема, Комітету ООН з прав людини, Комітету 

ООН проти катувань та ін.) не врегульована національним законодавством 

України, що вимагає якнайшвидшого заповнення цієї значної прогалини. 

Ухвалені міжнародними судовими установами рішення щодо 

порушення прав людини з боку держави тягнуть за собою процесуальні 

наслідки. Законодавством України передбачено, що судові рішення в 

адміністративних, цивільних чи господарських справах підлягають перегляду 

Верховним Судом України, якщо вони оскаржені з мотивів визнання судових 

рішень міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України. 



Слід наголосити на тому, що в умовах формування засад правової, 

демократичної державності на перший план серед гарантій прав і свобод 

людини і громадянина виступають правова активність суб'єктів права, їх 

намагання практично реалізувати свої правові можливості — права і свободи, 

захистити їх у разі порушення. Побудоване на правових засадах суспільство 

— це суспільство, що складається з активних громадян, де закони та інші 

нормативно-правові акти приймаються в інтересах людей, які спираються у 

своїй практичній діяльності на приписи правових норм, прагнуть 

використовувати і захищати свої права і свободи. 

Правова активність ґрунтується на безпосередній зацікавленості 

індивідів та організацій у здійсненні норм права, вона є антиподом правової 

відчуженості та пасивності, зневіри в силу та ефективність права. Зокрема, з 

метою підвищення рівня правової активності Конституція України надає 

кожному право будь-якими не забороненими законом способами захищати 

свої права і свободи від порушень і протиправних посягань (ст. 55). 

Для цього права і свободи мають стати невід'ємними елементами 

правової культури особистості і суспільства, що може бути досягнуто лише в 

процесі довготривалого поступу України на шляху становлення правової 

державності, акумуляції національною правовою системою загальновизнаних 

державно-правових гуманітарних цінностей, формування незалежної і 

авторитетної судової системи захисту прав і свобод людини і громадянина.  

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, під гарантіями прав і свобод людини і громадянина розуміється 

система загальних (політичних, економічних, духовних та ін.) і спеціально 

юридичних засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для 

реалізації прав людини, а також забезпечення їх всебічної охорони та захисту 

від порушень. 

5. ЮРИДИЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМОДЯНИНА 

Відповідно до ч. 2 ст. 29 Загальної декларації прав людини 1948 р. та 

ст. 23 Конституції України кожна людина має право на вільний розвиток 



своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших 

людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і 

всебічний розвиток її особистості. 

Отже, людина має не тільки права і свободи, які надають їй можливості 

для досягнення щастя і благополуччя, реалізації її всебічних інтересів, а й 

обов'язки, додержання яких є неодмінною умовою досягнення таких цілей. 

Юридичні обов'язки є необхідним компонентом взаємодії держави, права і 

особи. Вони є умовою нормального функціонування держави і суспільства, 

правопорядку, виконання договірних зобов'язань. Єдність прав і обов'язків 

людини і громадянина розглядається як один з важливих принципів 

правового статусу людини і громадянина. Єдність прав і обов'язків 

виражається: а) в їх соціально-політичній однорідності; б) діалектичній 

взаємодії як парних категорій; в) спільності цілей, шляхів розвитку; г) 

гарантованості з боку держави і однаковій зацікавленості в їх здійсненні. 

Юридичні обов'язки — це передбачені законодавством вид і міра 

належної поведінки людини і громадянина, яка гарантується державою. 

Категорія соціальної необхідності певної поведінки найбільш повно 

розкриває сутність правового обов'язку. Вона, з одного боку, вказує, що цей 

обов'язок існує і розвивається в межах встановленої законом і забезпеченої 

державою належної поведінки, а з другого — відображає сутність саме 

правового обов'язку із притаманною йому специфікою — можливістю 

застосування державного примусу. На відміну від прав і свобод як 

можливостей певної поведінки особи для задоволення своїх інтересів 

обов'язок спонукає людину до необхідності діяти певним чином для 

забезпечення інтересів суспільства, держави, інших суб'єктів громадянського 

суспільства. 

Змістом юридичного обов'язку є конкретні види належної поведінки 

(наприклад, сплата податків, військовий обов'язок, повернення позики, 

оплата за надану послугу тощо). Проте юридичний обов'язок вказує не лише 

на необхідність конкретної поведінки, а й на її міру. Категорії «вид» і «міра» 



показують внутрішню сутність обов'язку, оскільки безмірних (невизначених) 

правових обов'язків не існує. Будь-яке право прагне до встановлення чіткого, 

формально визначеного суспільного порядку. Саме на конкретні вид і міру 

поведінки покликаний орієнтуватися суб'єкт обов'язку, оскільки в 

противному разі правоохоронні органи не зможуть визначити, правомірною 

чи неправомірною є поведінка зобов'язаної особи. 

З погляду структурної побудови юридичні обов'язки складаються 3 

чотирьох елементів: 1) необхідності здійснити певні дії; 2) необхідності 

утриматися від здійснення певних дій; 3) необхідності вимагати здійснення 

чи нездійснення певних дій з боку інших осіб; 4) необхідності відповідати за 

невиконання приписаних дій. 

Юридичні обов'язки людини і громадянина класифікують за різними 

критеріями: 

1) за характером зв'язку особи і держави — обов'язки людини (не 

сягати на права і свободи інших людей, взаємні обов'язки батьків і дітей) і 

обов'язки громадянина (відбувати військову службу, обов'язки як присяжного 

засідателя). Тільки громадяни України несуть «тягар» усіх обов'язків, 

передбачених Основним Законом України, в той час як іноземці та особи без 

громадянства звільнені від деяких з них (наприклад, від обов'язку відбувати 

військову службу); 

2) за основними сферами життєдіяльності особи — особисті, політичні, 

соціально-економічні, культурні, екологічні; 

3) за способом закріплення — а) прямо закріплені в Конституції 

України, законодавстві (військовий обов'язок, платити аліменти);б) ті, що 

випливають із тлумачення положень Основного Закону, законодавства 

(поважати права і свободи, честь і гідність інших громадян,гідно виконувати 

договірні зобов'язання); 

4) за функціональною спрямованістю (дією) — а) дія яких спрямована 

на охорону і захист конституційного ладу України та його основ; 

б) спрямовані на забезпечення законності і правопорядку в державі; 



в) спрямовані на розвиток економічної системи, забезпечення 

екологічної безпеки країни; 

5) за їх адресатами — обов'язки щодо: а) держави (сплата 

податків,військовий обов'язок); б) суспільства, інших людей, своїх 

близьких(додержання Конституції і законів України, не завдавати шкоди 

природі, культурній спадщині); 

6) за характером здійснення — а) ті, що реалізуються в конкретних 

правовідносинах (оплата за куплену річ, надану послугу, сплата податків і 

зборів); б) ті, що здійснюються в загальних 

(конституційних)правовідносинах (додержання Конституції і законів 

України, цільове використання земель); 

7) за формою здійснення — індивідуальні (сплата податків, аліментні 

зобов'язання) і колективні (військова служба); 

8) за часом реалізації — постійні (додержання Конституції і законів 

України, не посягати на права і свободи інших громадян, не завдавати шкоди 

природі) і тимчасові (військова служба, взаємні обов'язки батьків і дітей); 

9) за характером забезпечення — обов'язки, для здійснення яких з боку 

держави: а) вимагається створення певних матеріальних 

благ,правозастосовна діяльність (обов'язок здобути повну загальну середню 

освіту, відбути військову службу); б) не вимагається особливої активності, 

достатньо підтримання громадського порядку і законності (не посягати на 

права і свободи, честь і гідність інших людей). 

Коло обов'язків людини і громадянина досить широке. У цьому зв'язку 

можна говорити про професійні юридичні обов'язки (наприклад, Лікарів, 

педагогів, юристів), обов'язки державних службовців, сімейні, трудові та ін. 

З сукупності обов'язків особливо вирізняються конституційні (основні), 

особливістю яких є те, що людина в них виступає членом суспільства, 

звільненим від демографічних, індивідуальних та професійних 

характеристик. Конституційні обов'язки є основними не тільки за формою 

(тому що вони закріплені в Основному Законі), а й за змістом. Вони 



опосередковують найбільш важливі, корінні, принципові взаємовідносини, 

що виникають між суспільством і особою, громадянином і державою. 

Основні обов'язки за своїм значенням — це загальні обов'язки, що 

стосуються кожного громадянина. Однак принцип загальності і рівності не 

слід тлумачити як несення громадянами всіх, передбачених конституційними 

нормами обов'язків, оскільки сам зміст окремих із них є таким, що деякі 

основні обов'язки покладаються не на всіх, а на окрему частину суспільства, 

окрему категорію громадян. Так, обов'язок відбувати військову службу 

стосується лише військовозобов'язаних, у той час як обов'язок захищати 

Вітчизну, її незалежність, територіальну цілісність, шанування державних 

символів є обов'язком усіх громадян України. Так само і обов'язок батьків 

утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття стосується лише 

батьків дитини, і тільки в певних випадках, передбачених законодавством, 

цей обов'язок може бути покладено на піклувальників, опікунів, близьких 

родичів. Загальність основних обов'язків також означає узагальненість їх 

формулювань, які деталізуються і розкриваються в нормах поточного 

законодавства. 

Основні обов'язки є базою інших юридичних обов'язків, які повинні 

встановлюватися «на основі та на виконання Конституції і законів України», 

а відтак, на основі конституційних обов'язків. Згідно 3 ст. 92 Конституції 

України основні обов'язки громадян регулюються виключно законом. 

Для конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні 

характерним є їх тісний зв'язок з вимогами міжнародно-правових пактів про 

права людини. Так, за Основним Законом України кожна людина має право 

на вільний розвиток своєї особистості, якщо при Цьому не порушуються 

права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому 

забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23). Кожен 

зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (ст. 68). 

Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 



відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66). Власність не повинна 

використовуватися на шкоду людині і суспільству (ст. 13). Використання 

власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, 

інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості 

землі (ст. 41). Кожен має право на повагу до його гідності (ст. 28). Повна 

загальна середня освіта є обов'язковою (ст. 53). 

ВИСНОВКИ ДО ПЯТОГО ПИТАННЯ 

Отже, юридичні обов'язки — це передбачені законодавством вид і міра 

належної поведінки людини і громадянина, яка гарантується державою. 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

Права і свободи людини і громадянина — це правові можливості 

(надбання), необхідні для існування і розвитку особи, які визнаються 

невід'ємними, мають бути загальними і рівними для кожного, 

забезпечуватись і захищатись державою в обсязі міжнародних стандартів. 

На шляху утвердження прав і свобод людини було чимало яскравих 

юридичних документів. Україна ратифікувала основні міжнародні документи 

про права людини і тому згідно з ч. 1 ст. 9 Конституції України вони є 

частиною національного законодавства.  

Класифікація прав, свобод і обов'язків людини і громадянина має як 

пізнавальне, так і безпосередньо практичне значення і може проводитися 

залежно від різних критеріїв. 

Під гарантіями прав і свобод людини і громадянина розуміється 

система загальних (політичних, економічних, духовних та ін.) і спеціально 

юридичних засобів та інститутів, спрямованих на створення умов для 

реалізації прав людини, а також забезпечення їх всебічної охорони та захисту 

від порушень. 

Юридичні обов'язки — це передбачені законодавством вид і міра 

належної поведінки людини і громадянина, яка гарантується державою. 



 

Тема № 8: «ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЮРИДИЧНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ» 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

 

1. Правопорушення: поняття, ознаки та види 

2. Юридичний склад правопорушення 

3. Юридична відповідальність: поняття та ознаки 

4. Принципи юридичної відповідальності 

5. Мета і функції юридичної відповідальності 

6. Види юридичної відповідальності 

7. Підстави притягнення та звільнення від юридичної 

відповідальності 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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11. Сердюк І. А. Методологічний аналіз сучасних 

інтерпретацій поняття «юридична відповідальність» / І. А. Сердюк // 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Проаналізувати правопорушення: поняття, ознаки та види, юридичний 

склад правопорушення, юридичну відповідальність, принципи юридичної 

відповідальності, мету і функції юридичної відповідальності, види 

юридичної відповідальності, підстави притягнення та звільнення від 

юридичної відповідальності.  

ВСТУП 

Недотримання і порушення норм права здійснюється внаслідок 

протиправної поведінки. Протиправна поведінка здійснюється у сфері права, 

але на відміну від правомірної (яка відповідає нормам закону), вона є не 

формою свободи, а формою несвободи чи свавілля. Протиправна поведінка, 



оскільки вона має антиправову природу, входить до механізму правового 

регулювання тільки як юридичний факт, тобто як конкретна обставина, що є 

однією з причин виникнення охоронних правовідносин. Юридична 

відповідальність є одним із примусових засобів, що застосовуються від імені 

держави. Особливістю відповідальності як примусового засобу впливу є те, 

що вона застосовується від імені держави, державними органами, має 

правовий характер, здійснюється у визначених законом формах та на 

законних підставах. 

Актуальність цією теми полягає в тому, що правопорушення та 

юридична відповідальність це явища, які стали поширеними особливо в наш 

час, і щоб запобігти їх негативних наслідків на суспільство потрібно 

досліджувати причини виникнення правопорушень та застосування 

відповідної відповідальності до правопорушників. 

З точки зору теорії фактів протиправна поведінка належить до 

суспільно шкідливих (небезпечних) життєвих обставин. Їх шкідливість 

виявляється у тому, що вони спроможні здійснити такі зміни, які не 

відповідають соціальному процесу, нормальним умовам існування людини та 

суспільства. Шкідливість протиправної поведінки полягає у тому, що одне 

правопорушення негативно впливає на велику кількість зв’язків між людьми, 

воно вносить зміни у спілкування, а також заподіює відповідні збитки 

суспільству чи людям. Кожне правопорушення є конкретним, оскільки його 

чинність суб’єкт у певний час, у певному місці. Слід зазначити, що 

правопорушення посилюють не на закон, а на ті умови, які породили цей 

закон, на ті класові інтереси, які знайшли в ньому своє вираження, на ті 

суспільні відносини, які закріплюються і охороняються ним (правопорядок).  

1. ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ 

М. В. Цвік зазначає, що правопорушення — це протиправне, винне, 

соціально шкідливе діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, яке 

тягне за собою юридично визначені негативні наслідки для правопорушника. 



М.С.Кельман, О.Г.Мурашин, зазначають, що правопорушення — 

соціальний і юридичний антипод правомірної поведінки; їх соціальні й 

юридичні ознаки протилежні. Правопорушення є різновидом антисоціальної 

поведінки. В соціальному розумінні це поведінка, яка суперечить інтересам 

суспільства. Вона спроможна завдати шкоди правам і законним інтересам 

громадян, їх колективам і суспільству в цілому, вона ускладнює і 

дезорганізує розвиток суспільних відносин. 

О. Ф. Скакун, вважає, що правопорушення- це суспільне небезпечне або 

шкідливо неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) 

деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність. 

Правопорушенню властиві такі ознаки: 

1) має протиправний, неправомірний, характер, тобто 

суперечить нормам права, чиниться всупереч праву, є свавіллям 

суб'єкта; являє собою порушення заборон, зазначених у законах і 

підзаконних актах, невиконання обов'язків, що випливають із 

нормативно-правового акта, акта застосування норм права або 

договору, укладеного на основі закону; 

2) є суспільна шкідливим (наприклад, прогул,) або суспільна 

небезпечним (посягання на життя людини). Суспільна шкідливість 

(проступок) і суспільна небезпечність (злочин) — основна об'єктивна 

ознака, що відрізняє правомірну поведінку від неправомірної. 

Юридичний аспект шкідливості виражається в порушенні суб'єктивних 

юридичних прав і обов'язків або перешкоді їх виконанню, 

матеріальний — у заподіянні учаснику правовідносин матеріальних або 

моральних збитків; 

3) виражається в поведінці -- протиправній дії (крадіжка, 

розбій, наклеп, образа) або бездіяльності (недбалість, прогул, 

залишення особи в безпомічному стані). Думки, наміри, переконання, 

які зовні не виявилися, не визнаються чинним законодавством об'єктом 



переслідування. Практика переслідування за інакомислення є виявом 

репресивної суті тоталітарного режиму в державі; 

4) має свідомо вольовий характер, тобто в момент вчинення 

правопорушення залежить від волі і свідомості учасників, перебуває 

під контролем їх волі і свідомості, здійснюється ними усвідомлено і 

добровільно. Відсутність волі є юридичною умовою, за якою діяння не 

визнається правопорушенням, навіть якщо воно і мало шкідливі 

наслідки. Правопорушенням визнається лише неправомірне діяння 

деліктоздатної особи (малолітні і душевнохворі деліктоздатними не 

вважаються); 

5) є винним. Правопорушенням визнається лише винне 

діяння, тобто дія, яка виражає негативне внутрішнє ставлення 

правопорушника до інтересів людей, завдає своєю дією (чи 

бездіяльністю) збитки суспільству і державі, містить вину. Вина — це 

психічне ставлення особи до свого діяння і його наслідків. Усі сумніви 

щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62 

Конституції України). 

6)  є кримінальним, тобто спричиняє застосування до 

правопорушника заходів державного примусу, заходів юридичної 

відповідальності у вигляді позбавлень особистого, організаційного і 

матеріального характеру. Застосування державного примусу до 

правопорушника має на меті захистити правопорядок, права і свободи 

громадян. 

 Відсутність зазначених ознак не дозволяє розглядати діяння як 

правопорушення. 

 Суспільна небезпека правопорушень визначається всією сукупністю 

ознак правопорушення: 

а)цінністю того блага, на яке посягає правопорушення; 

б)шкідливістю наслідків, що наступають як результат правопорушення; 

в)способом діяння; 



г)мотивами діяння, формою та ступенем вини. 

 Відсутність хоча б однієї з названих вище ознак не дозволяє 

розглядати діяння як правопорушення. Ознаки правопорушення повинні 

аналізуватись у сукупності,системно. Вони дозволяють відмежовувати 

правопорушення від порушень інших соціальних норм і утворюють поняття 

«склад правопорушення». 

 Усі правопорушення, що скоюються у суспільстві, можна поділити на 

деякі види, наприклад за ступенем суспільної небезпеки (злочини) і 

шкідливості (проступки) поділяються на: 

 Злочин — найбільш небезпечний вид порушення норм права. Ним є 

тільки така суспільно небезпечна поведінка, яка передбачена кримінальним 

законодавством і тягне за собою застосування заходів кримінального 

покарання. Так, злочином є викрадення шляхом демонтажу та іншим засобом 

електричних мереж, кабельних ліній зв'язку та їх обладнання (ст. 188 КК 

України). 

 Кримінальний Кодекс України дає поняття злочину: злочином 

визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння 

(дія чи бездіяльність), що посягає на суспільний лад України, її політичну й 

економічну систему, власність, особу, політичні, трудові та інші права і 

свободи громадян. 

 Класифікація злочинів — поділ злочинів на групи, категорії, види за 

певним критерієм. 

 Залежно від об’єкта посягання розрізняють злочини проти держави, 

проти власності, проти особи, господарські, військові та інші. 

 Якщо критерієм є форма вини, то злочини класифікуються на дві 

групи —умисні та необережні. 

 Якщо за критерій береться корислива мета, то — на корисливі и 

некорисливі. 

 Залежно від моменту закінчення злочини можна поділити на закінчені 

та незакінчені. Кожна з таких класифікацій здатна виконувати конкретні 



наукові та практичні завдання і має певне значення у кримінальному праві. 

 Найбільш універсальним критерієм є тяжкість злочину.  

 У чинному законодавстві України існує загальна норма, яка визначає 

класифікацію злочинів. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються 

на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо 

тяжкі (ч. 1 ст. 12 КК України). 

 В основу такої класифікації покладено критерії: матеріальний 

(характер і ступінь суспільної небезпечності) та формальний (вид і розмір 

покарання, передбаченого у санкції статті). 

 Необхідність визначення не тільки матеріального, а й формального 

критерію зумовлена тим, що відповідно до законів логіки будь-яка 

класифікація виконує свої завдання лише тоді, коли її критерій визначений 

чітко, однозначно. 

 Суспільна небезпечність, яка становить матеріальний критерій, є 

оціночним поняттям, предметом оцінки з боку законодавця. Оцінюючи певне 

суспільно небезпечне діяння як злочин, законодавець передбачає відповідне 

покарання за нього в Особливій частині КК України.  

 Проступки — це усі правопорушення, не віднесені до злочинів. 

Проступки суспільно шкідливі, але не є небезпечні для суспільства та його 

членів. Зокрема, розрізняють такі, як: 

 конституційні; 

 дисциплінарні; 

 адміністративні; 

 цивільні. 

 Іноді виділяють процесуальні проступки (нез'явлення свідка до суду). 

 Кожен вид проступків посягає на конкретні, врегульовані правом 

суспільні відносини, має свої ознаки. 

 Конституційний проступок — порушення закріпленого Основним 

Законом порядку організації та діяльності органів державної влади і глави 

держави, органів місцевого самоврядування, форми правління та устрій 



держави, отже, об'єктом такого проступку можуть ставати форма або апарат 

держави, ним можуть бути також конституційні права людини. 

 Дисциплінарний проступок — порушення норм чи правил, що 

встановлюють визначений порядок діяльності колективів, підприємств, 

установ, організацій, навчальних закладів, тобто порушення трудової, 

виробничої, службової, навчальної дисципліни. Наприклад, запізнення на 

роботу, невиконання розпоряджень адміністрації, недотримання технології 

виробництва (протиправне невиконання або неналежне виконання 

працівником своїх трудових обов'язків, за яке щодо нього може бути 

застосовано дисциплінарне стягнення) та ін. 

 Дисциплінарним проступком порушується внутрішній порядок 

діяльності колективу конкретного підприємства, закладу, організації, 

вноситься дезорганізація в діяльність колективу. Суб'єктами дисциплінарних 

проступків є працівники, які перебувають у трудових правовідносинах із 

роботодавцем, у тому числі неповнолітні. 

 Дисциплінарні проступки тягнуть за собою застосування 

дисциплінарних покарань. 

 Адміністративний проступок — протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, що посягає на громадський або державний 

порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок 

управління у цій сфері, суспільні відносини і за яку законодавством 

передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративний проступок 

відрізняється від дисциплінарного такими ознаками: 

 його може скоїти фізична особа — громадянин України, іноземець чи 

особа без громадянства, а дисциплінарний — тільки робітник, службовець, 

член спілки, тобто робітник конкретного підприємства, установи, організації; 

 порушує суспільні відносини, що складаються у сфері державного 

управління (правила дорожнього руху, правила торгівлі), а дисциплінарний 

— внутрішній розпорядок підприємства, установи, організації; 

 тягне за собою адміністративні санкції (штраф, позбавлення 



спеціального права та ін.), а дисциплінарний проступок тягне за собою 

дисциплінарні санкції (зауваження, догану, звільнення та ін.). 

 Цивільні проступки — правопорушення, що здійснюються у сфері 

майнових та немайнових відносин, що мають інтелектуальну цінність як по 

відношенню до конкретних осіб, так і для всього суспільства. Своє зовнішнє 

вираження цивільні правопорушення знаходять у заподіянні фізичним чи 

юридичним особам майнової шкоди, невиконанні договірних зобов'язань, 

укладання незаконних угод та ін. Об'єктом цього порушення виступають 

майнові або пов'язані з ними немайнові цінності. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 Отже, правопорушення — це неправомірне (протиправне) винне 

діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа 

може бути притягнута до юридичної відповідальності. 

Таким чином, протиправна поведінка може бути визнана 

правопорушенням, якщо вона є: діянням (дія чи бездіяльність); 

протиправною; винною; соціально шкідливою (небезпечною); караною. 

2. ЮРИДИЧНИЙ СКЛАД ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Склад правопорушення — це сукупність закріплених у законі ознак об 

активного і суб'єктивного характеру, за наявності яких суспільнонебезпечне 

діяння визнається конкретним правопорушенням. 

 Елементи складу правопорушення: 

 об’єкт правопорушення; 

 об’єктивна сторона правопорушення; 

 суб'єкт правопорушення; 

 суб'єктивна сторона правопорушення. 

 Склад правопорушення містить чотири елементи: об'єкт, об'єктивну 

сторону, суб'єкт і суб'єктивну сторону правопорушення. 

 Об'єкт правопорушення — це ті суспільні відносини та цінності, що 

охороняються правом. Не існує правопорушень, у яких був би відсутній 

об'єкт. Однак сам об'єкт може розглядатися з двох точок зору: як загальний і 
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як безпосередній. Під загальним об'єктом правопорушення розуміють 

систему суспільних відносин, які функціонують, розвиваються й 

відновлюються на ґрунті загальновизнаних у суспільстві цінностей, що 

відображені в праві, ним регулюються й охороняються. Безпосередніми 

об'єктами є різнорідні види суспільних відносин з приводу матеріальних і не-

матеріальних благ (честі, гідності, здоров'я та ін.) у різноманітних сферах 

життя і відповідні їм права та законні інтереси суб'єктів права — майнові, 

трудові, політичні та інші. 

 Об'єктивна сторона правопорушення — це зовнішній прояв самого 

протиправного вчинку. До обов'язкових елементів об'єктивної сторони в так 

званих матеріальних складах правопорушення належать: діяння (дія чи 

бездіяльність суб'єкта); його шкідливі наслідки (їх настання або загроза 

настання). Необхідним причинний зв'язок між діянням і наслідками, які 

настали. Крім обов'язкових, будь-яке правопорушення має факультативні 

елементи: спосіб, місце, оточення і час скоєння правопорушення. Кожен з 

них додатково характеризує суб'єкта правопорушення, ступінь суспільної 

шкоди від його посягання, роль кожного правопорушника в разі співучасті, 

обставини, що обтяжують або пом'якшують вину суб'єкта. 

 Загальний об'єкт — це ті суспільні відносини, які охороняються 

правом і яким правопорушення завдає шкоди. 

М. Аблулаев, С. Комаров вважають, що суспільні відносини — це 

складне явище суспільної дійсності, яке складається із різних елементів, до 

яких вони відносять: суб'єктів, що є сторонами у цих відносинах; об'єкти, з 

приводу яких встановлюються ті, що регулюються правом, зв'язки; діяння 

сторін та правову норму. 

 Родовий (видовий) об'єкт правопорушення — це певне коло 

однорідних відносини, яким завдається шкода (напр.: злочини проти життя та 

здоров'я, свободи і гідності особи). 



 Безпосередній об'єкт — це конкретні суспільні відносини, проти яких 

спрямоване одне або кілька правопорушень (напр.: життя, здоров'я, честь, 

майно тощо). 

 Суб’єкт правопорушення — це фізична чи юридична особа, яка скоїла 

правопорушення. Необхідна ознака суб'єкта правопорушення — його 

деліктоздатність, тобто можливість, що визначається законом, особи 

відповідати за свої діяння. На відміну від юридичних осіб, деліктоздатність 

яких виникає з моменту їх створення (наприклад, офіційної реєстрації), 

деліктоздатність фізичної особи визначається законом з урахуванням віку і 

здатності людини контролювати свою поведінку волею і свідомістю. Саме 

тому, наприклад, суб'єктом злочину, згідно зі ст. 22 Кримінального кодексу 

України, визнається фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 

відповідно до кримінального законодавства може наставати кримінальна 

відповідальність. 

 Суб'єкт правопорушення є деліктоспроможна особа, яка скоїла 

правопорушення. Нею може бути: 

а) індивідуальний суб'єкт — фізична особа, що є осудною та досягла 

певного віку. Фізичних осіб поділяють на громадян, осіб без громадянства, 

іноземних громадян. Розглядають також приватну особу, службову особу, 

спеціальний суб'єкт. Осудність фізичної особи характеризується тим, що 

вона розуміє характер своїх дій і може керувати ними; 

б) колективний суб'єкт правопорушення, ним може бути юридична 

особа, державний орган, громадська організація тощо, дії кожного з яких 

пов'язані з колективним винесенням рішень. 

 Суб'єктивна сторона правопорушення (вина) — це психічне ставлення 

особи до скоєного нею діяння та його шкідливих наслідків. 

Правопорушенням визнається лише діяння особи, яка здатна усвідомлювати 

значення свого вчинку і керувати ним, тому відсутність такої властивості 

робить її неделіктоздатною. Здатність особи усвідомлювати значення свого 

вчинку (інтелектуальний аспект) і керувати ним (вольовий аспект) — 



необхідна умова оцінки вини, яка залежно від конкретного поєднання цих 

характеристик і може виступати у двох основних формах: умислу і необе-

режності. У свою чергу, умисел виступає у вигляді прямого або побічного, а 

необережна форма вини — у вигляді самовпевненості або недбальства. При 

прямому умислі особа усвідомлює протиправний характер свого вчинку, 

передбачає ті наслідки, які можуть чи повинні настати, і бажає їх настання. 

При побічному умислі особа в такій же ситуації не бажає, але свідомо 

допускає можливість настання шкідливого результату свого діяння, однак 

байдуже до нього ставиться. Необережна форма вини має свою специфіку 

інтелектуального і вольового аспектів психічного ставлення особи до свого 

діяння: при самовпевненості особа усвідомлює протиправність свого діяння, 

передбачає можливість настання шкідливих наслідків, однак легковажно 

розраховує на їх запобігання (тому що переоцінює свої здібності або ж 

недооцінює складність й небезпечність ситуації). При недбальстві особа не 

усвідомлює шкідливості свого вчинку і не передбачає можливості настання 

протиправного результату, але повинна і могла їх передбачити (наприклад, у 

разі посадової недбалості). 

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

критерієм є вина, під якою розуміють психічне ставлення особи до скоєного. 

Виділяють дві форми вини — намір та необережність. Залежно від вольового 

критерію намір може бути прямим та непрямим. 

 Прямий намір має місце, коли особа усвідомлює суспільну небезпеку 

свого діяння, передбачає та бажає настання наслідків свого діяння. 

Непрямий намір має місце, коли особа усвідомлює суспільну небезпеку 

свого діяння, передбачає та свідомо допускає настання наслідків свого 

діяння. 

Необережність теж має дві форми — злочинну самовпевненість та 

злочинну недбалість. 

 Злочинна самовпевненість має місце, коли особа передбачає наслідки 

свого діяння, але легковажно розраховує на запобігання цих наслідків. 



Злочинна недбалість має місце, коли особа не передбачає негативних 

наслідків, але могла і повинна була передбачити. 

Мета — це уява особи, котра скоїла правопорушення, щодо бажаного 

результату, до якого вона прагне. 

Мотив — це внутрішні процеси, що відображаються у свідомості особи 

та спонукають її до скоєння правопорушення. 

 Мотив близько наближається до провини, але це не тотожні категорії. 

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

спрямованість волі, визначає зміст провини. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, склад правопорушення — це сукупність передбачених законом 

об'єктивних і суб'єктивних ознак протиправного соціально шкідливого 

діяння, за вчинення якого винна особа несе юридичну відповідальність. 

Склад правопорушення містить чотири необхідні елементи: об'єкт, 

об'єктивну сторону, суб'єкта і суб'єктивну сторону правопорушення. 

Об'єктивні ознаки характеризують об'єкт та об'єктивну сторону, а суб'єктивні 

ознаки — суб'єкт та суб'єктивну сторону правопорушення. 

3. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА 

ОЗНАКИ 

Юридична відповідальність — це закріплений у законодавстві і 

забезпечений державою юридичний обов'язок правопорушника зазнати 

примусового позбавлення певних цінностей, що йому належали. 

Соціальною сутністю юридичної відповідальності слугує здійснювана 

«руками держави» природна негативна реакція суспільства (принаймні тієї 

його частини, волю якої виражає держава) на порушення певних соціальних 

інтересів, на «пошкодження» певних соціальних чи особистих благ. 

 Якщо правопорушення являє собою протиправне діяння, то 

відповідальність є його прямим наслідком, що передбачається законом. 

Юридична відповідальність настає тільки:  

а) за протиправне діяння (дію або бездіяльність);  



б) за винне діяння;  

в) тільки щодо деліктоздатного суб'єкта права, який безпосередньо вчи-

нив це діяння. Вона виражає негативне ставлення суспільства до 

правопорушень і передбачає настання несприятливих юридичних наслідків 

для порушника, тому спирається на державний примус. 

 Для всіх різновидів юридичної відповідальності спільними є наступні 

ознаки: 

1. Підставою відповідальності є правопорушення як конкретний факт 

поведінки, юридична кваліфікація якого вміщена у законі. Ознаки 

правопорушення та санкції, що визначають засоби примусу за його вчинення, 

не підлягають звужувальному чи розширювальному тлумаченню. У процесі 

застосування відповідальності повинно бути доведено, що особа, яка 

притягнута до відповідальності, вчинила правопорушення, ознаки якого 

вміщені у законі. Цей вид відповідальності не може бути застосований за 

наміри, вислови, погрози чи вчинення моральних проступків. Чіткість 

підстав відповідальності у правовій сфері забезпечує її реальність, 

справедливість та законність. Правопорушення не завдає шкоди нормам 

закону, які продовжують діяти, поширюючись на всіх суб'єктів. Воно завдає 

шкоди охоронюваним державою правам, свободам та законним інтересам 

суб'єктів суспільних відносин. 

2. Наявність правової основи, яку складають правові норми. Саме вони 

характеризують поведінку як протиправну та у санкції вміщують вичерпний 

перелік видів відповідальності та засобів, що можуть бути застосовані до 

порушника.  

3. Наявність визначеного суб'єкта — фізичної чи юридичної особи, що 

в силу вікового та психічного стану може власноруч відповідати за вчинене.  

4. Юридична відповідальність спирається на державний примус та 

по'язується із досягненням певної мети — перевиховання, покарання 

правопорушника та поновлення порушених прав. Державний примус є 

специфічним впливом на поведінку людей, заснованим на організованій силі.  



5. Метою відповідальності є охорона правопорядку, що здійснюється 

шляхом примусового поновлення порушених прав, припинення 

протиправного стану чи покарання правопорушника.  

6. Відображається у настанні певних негативних наслідків для 

правопорушника, що мають особистий, майновий, організаційний характер.  

7. Наявність особливої процесуальної форми покладення та реалізації 

відповідальності. Вона має нормативне закріплення та виявляється у 

наявності певних стадій відповідальності, кожна з яких має певне значення, 

межі та відповідає певним вимогам. Основними з них є виникнення 

юридичної відповідальності, вияв правопорушення; офіційне визнання 

правопорушення як підстави відповідальності актом компетентного органу; 

реалізація юридичної відповідальності. 

 Вказані ознаки юридичної відповідальності є обов'язковими і 

відсутність хоча б однієї з них свідчить про відсутність юридичної 

відповідальності та можливість застосування певного різновиду не правової 

соціальної відповідальності. 

Необхідно, однак, мати на увазі, що термін «відповідальність» 

використовується у позитивній та ретроспективній відповідальності по-

різному. Дійсно, психологічна установка на виконання необхідного у праві 

належить до сфери морального усвідомлення та є ідеальним за своєю 

природою. Тому усвідомлення необхідності дотримання заборон та 

виконання обов'язку породжує лише виконання норм права і не може 

зумовлювати юридичної відповідальності. Легітимний примус, що 

застосовується до правопорушника за невиконання правового правила, за 

своєю природою є правовим. Тому перспективна та ретроспективна 

відповідальність являють собою різні реальності — моральну і правову та не 

можуть бути суміщені в одному понятті правової відповідальності. 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, юридична відповідальність є багатоаспектною категорією, 

сутність якої може бути визначена як варіант (спосіб) правового регулювання 



шляхом покладення заборон, засіб зміцнення законності, засіб виховання 

законослухняних громадян, метод підвищення рівня правової свідомості та 

правової культури, принцип діяльності правової держави, засіб охорони та 

відновлення порушених суб'єктивних прав. 

Природа інституту юридичної відповідальності має правовий характер 

і полягає у застосуванні до винної особи, яка скоїла правопорушення, засобів 

публічно-правового примусу, передбачених санкцією порушеної норми у 

чітко визначеному процесуальному порядку. Це самостійний правовий 

інститут, що є підставою охоронних правовідносин. 

4. ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Принципи юридичної відповідальності — це положення та ідеї, що 

мають законодавче закріплення та визначають самостійний і реальний 

характер відповідальності як засобу гарантування і охорони об'єктивного і 

суб'єктивного права та суспільного порядку. 

 Аналізуючи різні точки зору науковців, а також враховуючи зміст 

інституту юридичної відповідальності та практику застосування його норм, 

виділяють такі принципи: 

1) законність; 

2) невідворотність і своєчасність відповідальності; 

3) недопустимість подвійності відповідальності за одне 

правопорушення; 

4)індивідуалізація, персоніфікація; 

5) регламентованість. 

Принцип законності. Єдиною законною підставою застосування норм 

відповідальності є наявність факту правопорушення. 

Детально питання правопорушення вже розглядалось у розділі XXI 

підручника. Тому слід б було зазначити лише наступне: в умовах 

демократичного правового режиму ніякі соціальні, расові, моральні чи інші 

якості особи, її минуле, її родинні та інші зв'язки, вольові настанови, які не 

проявилися в антисуспільній поведінці — ніщо не може бути підставою 



виникнення юридичної відповідальності, крім самого факту 

правопорушення. 

Правда, в судовій, адміністративній, дисциплінарній практиці, на жаль, 

інколи зустрічаються випадки безпідставного притягнення особи до 

відповідальності. 

Принцип невідворотності й своєчасності відповідальності. Між 

правосуддям і юридичною відповідальністю конкретної особи існує 

генетичний зв'язок: правопорушення породжує відповідальність. Іншими 

словами, немає юридичної відповідальності без правопорушення так само, як 

немає (не повинно бути) правопорушення без юридичної відповідальності. 

Випадки застосування санкції без достатньої законної підстави — 

правопорушення, що рідко зустрічаються, в основному пояснюються 

помилками в кваліфікації діяння. 

Якщо здійснюється факт правопорушення, а відповідальність не 

наступає, то це завжди завдає моральної шкоди авторитету закону, підриває 

ідею законності та справедливості у свідомості громадян нашої держави. При 

цьому шкода, заподіяна бездією закону, негайно матеріалізується в нові 

правопорушення, оскільки провокуватиме думку про можливість уникнення 

юридичної відповідальності. Отже, зрозумілим стає принцип своєчасності. 

Всякий принцип є принципом доти, доки він не знає винятків. Проте 

необхідно пам'ятати, що при застосуванні юридичної відповідальності у 

кожному випадку слід враховувати вимоги доцільності при виборі міри 

відповідальності. Деякі автори навіть вважають доцільність ще одним, 

окремим принципом юридичної відповідальності
2
. З цим цілком можна 

погодитись. 

 Отже, невідворотність і своєчасність — важливі принципи юридичної 

відповідальності, їх реалізація — один із надійних засобів підвищення 

ефективності в плані попередження правопорушень, а отже і зниження їх 

рівня. 

 Принцип заборони двічі притягати до відповідальності одного виду за 



одне й те саме правопорушення (ст. 61 Конституції України). Цей принцип 

також може бути сформульований як недопустимість компонування двох і 

більше юридичних відповідальностей за фактично одне правопорушення. 

 Цей принцип не є безспірний. Так, деякі автори вважають можливим 

поєднання, наприклад, адміністративної відповідальності з дисциплінарною
1
. 

Інші вважають таке поєднання недоцільним. 

 Будь-який галузевий інститут юридичної відповідальності здійснює 

штрафну, каральну функцію, всі інститути відповідальності використовують 

покарання як метод регулювання деліктних відносин. Тому недопустимість 

подвійної відповідальності за одне правопорушення виражає також принцип 

економії каральних заходів, який у свою чергу служить виявом гуманізму 

права. 

 Проте треба зауважити, що заходи щодо захисту суб'єктивних прав 

реалізують каральні штрафні функції шляхом застосування державного 

примусу. Саме тому можлива паралельна дія інституту юридичної 

відповідальності, з одного боку, та інституту відновлення порушених прав — 

з іншого. 

 Принцип індивідуалізації. Всі громадяни держави рівні перед законом у 

тому розумінні, що є носіями рівних прав та рівних обов'язків. Отож, 

невиконання цих обов'язків повинно тягти за собою в принципі однакову, 

рівну правову відповідальність. 

 Юридична відповідальність ефективна тільки за умови, що її носій 

персонально визначений. Із точки зору права кожен особисто відповідальний 

за власну вину. Тут не може бути "кругової поруки". 

 Юридична відповідальність накладається або на окрему автономно 

діючу фізичну особу, або на суб'єктів — членів певного колективу. В 

останньому випадку юридична відповідальність розподіляється між членами 

та керівниками колективу відповідно до долі вини кожного щодо скоєного 

правопорушення. Водночас слід зауважити, що у майнові відносини 

вступають не керівники господарських організацій, а самі організації — 



юридичні особи. Однак з іншого боку, всі дії, що здійснюються юридичними 

особами, це діїїх посадових осіб. Останні формулюють та проявляють волю 

зазначених суб'єктів права. Якщо ж керівники господарських організацій 

винні у порушенні норми права, то саме вони і є суб'єктами юридичної 

відповідальності. 

 Принцип регламентованості. Необхідним принципом юридичної 

відповідальності є правова регламентація процесу його здійснення. У 

всякому випадку йдеться про реалізацію основних моментів, етапів розвитку 

юридичної відповідальності як матеріального правовідношення. 

 Таку регламентацію здійснюють норми процесуального права, 

породжені наявністю певних фактів процесуальних правовідносин, через які 

проявляються відносини юридичної відповідальності. 

 Необхідність процесуально-правової регламентації юридичної 

відповідальності пояснюється перш за все тим, що вона (відповідальність) 

переважно спрямована на здійснення покарання. Воно неможливе без 

застосування заходів державного примусу. В процесі розслідування 

правопорушення, уточнення елементів його складу, збору доказів, 

встановлення об'єктивної істини щодо конкретної справи неможливо 

обійтися без застосування примусових акцій. При цьому заходи державного 

примусу можуть бути застосовані як компетентними органами, гак і 

посадовими особами держави. Встановлена законодавством процедура 

розслідування і вирішення справ щодо правопорушення дозволяє також 

оперативно реагувати на кожен факт порушення порядку. 

 В загальній теорії права існує також точка зору про наявність окремого 

принципу юридичної відповідальності — справедливості. Але ряд учених 

ототожнює цей принцип із принципом індивідуалізації чи іншими 

принципами і вважає, що при наявності всіх вищевикладених принципів 

принцип справедливості виводиться шляхом штучного конструювання. 

Отже, загальні принципи інституту юридичної відповідальності можна 

визначити як фундаментальну ідею, що відображає суть, природу та 



призначення цього правового інституту. 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 Отже, принципи юридичної відповідальності — це незаперечні вихідні 

вимоги, що ставляться до правопорушників і дозволяють забезпечувати 

правопорядок у суспільстві. Вони є різновидом міжгалузевих принципів 

права, відображають його глибинні усталені закономірні зв'язки. Принципи 

юридичної відповідальності є різновидом міжгалузевих принципів права 

(правового регулювання), а тому, як і інші такого роду принципи, вони 

підпорядковані, субординовані загальним типологічним принципам права. 

З'ясування принципів юридичної відповідальності має пізнавальне значення, 

оскільки їх сукупність дає узагальнену характеристику відповідальності в 

праві, дозволяє розкрити суть цього правового інституту. 

 В загальних принципах відповідальності відображаються стійкі 

закономірні зв'язки, завдяки яким інститут відповідальності існує та 

функціонує. Це внутрішні закономірності існування та дії інституту 

юридичної відповідальності, що відображають його зміст, специфіку та 

призначення. 

Практична роль принципів юридичної відповідальності полягає втому, 

що вони:  

1) спрямовують правотворчу діяльність щодо удосконалення 

законодавства про юридичну відповідальність;  

2) визначають порядок, процес регулювання відносин, що виникають із 

правопорушень. У юридичній літературі немає чіткості та єдності при 

виділенні принципів юридичної відповідальності. 

5. МЕТА І ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛНОСТІ 

Під метою юридичної відповідальності розуміють ті основні ре-

зультати, яких прагне досягти держава, притягуючи правопорушника до 

відповідальності. 

 Метою юридичної відповідальності є: 

 охорона правопорядку; 



 захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб 

від незаконних посягань; 

 виховання правопорушника, тобто вплив на його свідомість з 

метою недопущення ним повторного вчинення проступку (злочину); 

 профілактика правопорушень, тобто вплив на інших осіб для 

запобігання правопорушенням з їхнього боку. 

 Мета права полягає перш за все в правильному відображенні існуючих 

суспільних відносин, тобто тих об'єктивних закономірностей, яким вони 

підпорядковані. Право розвивається відповідно до розвитку суспільства. 

 Деякі науковці розрізняють такі види мети юридичної 

відповідальності: 

а)загальну превенцію правопорушення; 

б)покарання правопорушника; 

в)вплив на свідомість правопорушника; 

г)моральну перебудову особи; 

д)формування у людини, яка порушила норми права, установки на 

правомірну поведінку надалі; 

е)виховний вплив на інших людей для запобігання правопорушенням з 

їхнього боку
1
. 

 Мета юридичної відповідальності в свою чергу визначає її функції. 

 Функції юридичної відповідальності — головні напрями юридичного 

впливу як на правопорушника, так і на інших осіб, з метою захисту 

правопорядку і виховання суб’єктів права, які вчинили чи можуть вчинити 

правопорушення. 

 Функції юридичної відповідальності: 

 превентивна (запобіжна); 

 виховна; 

 репресивна (каральна); 

 компенсаційна (поновлююча); 

 сигналізаційна (інформативна) та ін. 



 Звичайно, коли законодавець формулює склад правопорушення в 

нормах юридичної відповідальності, він прагне ці правопорушення 

відвернути, попередити. Без сумніву, тут мова йде про превентивний 

державний примус, завдання якого полягає в переборенні мотивів 

протиправної поведінки у свідомості людей, якщо такі мотиви існують.  

ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

 Отже, інститут юридичної відповідальності перш за все здійснює 

функцію загального попередження правопорушень. 1 саме завдяки цьому 

інститут права бере участь в охороні правопорядку, в реалізації охоронної 

функції права 

 Факти правопорушення спонукають інститут відповідальності до 

активної дії, приводячи в рух відповідну норму відповідальності. А це 

означає, що безпосередня мета цього інституту у випадку скоєння 

правопорушення полягає в покаранні правопорушника. Тому і 

безпосередньою функцією інституту, який розглядається, є функція каральна. 

 Кінцева мета (ціль) інституту юридичної відповідальності — це 

ліквідація правопорушень у державі. І вона не може бути досягнуто тільки з 

остраху, оскільки правовий порядок у державі, який базується на страху 

перед покаранням, ніколи не може стати стійким, стабільним та надійним. 

Запорукою істинного правопорядку може бути тільки єдність об'єктивно 

правомірної поведінки всіх членів суспільства з їх глибокою внутрішньою 

повагою до права, з потребою людей дотримуватись приписів юридичних 

норм, що виражають суспільно корисні інтереси. 

6. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Різноманітність відносин, що охороняються державою, а також норм, 

що встановлюють охоронні засоби, визначають різний ступінь суспільної 

небезпеки правопорушення та наслідки, можливість класифікації юридичної 

відповідальності за різноманітними критеріями. 

 Положення юридичної відповідальності локалізуються в різних 

галузях права. Це, у свою чергу, призвело до поділу юридичної 



відповідальності на види. Тому розрізняють такі види юридичної 

відповідальності: кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, 

дисциплінарна, матеріальна та конституційна. 

 Кримінальна відповідальність — різновид ретроспективної 

відповідальності, що полягає у застосуванні до винної у вчиненні злочину 

фізичної особи виду й міри кримінального покарання. 

 Адміністративна відповідальність — накладення на винних фізичних 

(юридичних) осіб, які порушили правила поведінки, адміністративних 

стягнень, що створюють для цих осіб (колективів) несприятливі наслідки 

особистого, майнового, морального та іншого характеру. 

 Цивільно-правова відповідальність — накладення цивільно-правових 

стягнень (неустойки, штрафу, пені і відшкодування збитків) на фізичну чи 

юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань або за 

заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких 

особистих немайнових прав (честь, гідність особи та ін.). 

 Дисциплінарна відповідальність — різновид ретроспективної 

юридичної відповідальності особи за порушення норм права, що регулюють 

відповідну дисципліну, і застосування до порушника дисциплінарних 

стягнень. Розрізняють такі види дисциплінарної відповідальності: державну, 

трудову, військову, навчальну та ін. 

 Матеріальна відповідальність працівників — різновид 

ретроспективної юридичної відповідальності працівника за майнову 

(матеріальну) шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок 

порушення покладених на нього трудових обов'язків. 

 Конституційно-правова відповідальність — різновид юридичної 

відповідальності, що має складний політико-правовий характер. її суб'єктами 

можуть бути органи державної влади (насамперед вищі органи держави та їх 

посадові особи), а також фізичні особи. 

 Відомо, що виконання приписів конституційного права забезпечується 

практично всіма видами юридичної відповідальності. З цього погляду 



конституційна відповідальність може трактуватися як юридична 

відповідальність взагалі. Проте існує і власне конституційна відповідальність 

із притаманними лише їй конкретними формами та механізмами, колом 

суб'єктів і санкціями. 

 Поняття конституційної відповідальності вужче, ніж поняття 

відповідальності за порушення норм конституційного права. Водночас цей 

вид юридичної відповідальності пов'язаний не лише з порушеннями 

конституційно-правових норм. Підставами для притягнення до 

конституційної відповідальності можуть бути і порушення норм інших 

галузей права, зокрема кримінального. 

 Особливістю конституційної відповідальності є те, що вона може 

застосовуватися за умов, коли норми права взагалі не порушуються. В цих 

випадках відповідальність пов'язується з тими діями, що розцінюються як 

негативні в політичному плані: наприклад, передбачена ст. 87 Конституції 

України колективна відповідальність Кабінету Міністрів перед Верховною 

Радою. На відміну від відповідальності Президента України у порядку 

імпічменту (ст. 111 Конституції України), коли її підстави прямо визначені в 

Основному Законі, політична відповідальність уряду перед парламентом 

значною мірою є суб'єктивною. Притягнення уряду до політичної 

відповідальності (колективної чи індивідуальної) визначається не критеріями 

законності дій уряду або його окремих членів, а конкретними потребами 

політики, відображеної у волевиявленні депутатів парламенту, їх оцінкою 

діяльності та намірів уряду. Така оцінка звичайно має не юридичний, а 

політичний характер. Вважається, що уряд здійснює свої функції доти, доки 

його діяльність задовольняє парламент. Але насправді характер і значення 

цієї форми конституційної відповідальності визначаються розстановкою 

партійно-політичннх сил у державі та в самому парламенті. 

 Існують також інші форми конституційної відповідальності. 

Наприклад, відповідальність депутатів перед парламентом, відповідальність 

у системі органів виконавчої влади за принципом субординації, 



відповідальність особи, що випливає зі стану громадянства, тощо. 

Відповідний характер мають конституційно-правові санкції, зокрема, 

усунення з поста чи посади, вимушена відставка, дострокове розформування 

(розпуск) органу державної влади, скасування або припинення дії акту 

державної влади, позбавлення громадянства тощо. 

 Дискутується питання про видову самостійність процесуальної, 

екологічної, сімейної та інших варіантів юридичної відповідальності. 

 Крім галузевого, існує ще один поділ юридичної відповідальності на 

види. Критерієм цього поділу є державні органи, які уповноважені накладати 

відповідальність. 

 Зокрема, розрізняють:  

а)відповідальність, яка накладається органами державної влади;  

б)відповідальність, що накладається судовими органами та іншими 

юрисдикційними органами;  

в)відповідальність, до якої правопорушник притягається 

адміністративними органами (органами державного управління). 

 Усі види юридичної відповідальності мають предметну та юридичну 

спільність, а тому складають якісно однорідну правову тканину. 

 По-перше, всі норми відповідальності мають однакову структуру, яка, 

як правило, складається з гіпотези, що вказує на умови дії правової норми, 

диспозиції, що описує правопорушення та санкції і визначає вид та розмір 

покарання. 

 По-друге, всі норми, що передбачають юридичну відповідальність 

регулюють один і той же тип відносин, що виникає на підставі 

правопорушення. 

 По-третє, вказані відносини регулюються єдиним методом — 

методом покарання правопорушника. 

 По-четверте, застосування норм юридичної відповідальності 

ґрунтується на загальних принципах. 

 По-п'яте, єдність мети інституту юридичної відповідальності. 



 По-шосте, застосування юридичних санкцій (заходів відповідальності) 

забезпечується переважно державним примусом (у поєднанні з 

переконанням). 

 Таким чином, усі види юридичної відповідальності вирішують одні й ті 

ж завдання, виконують одні й ті ж функції, мають єдину кінцеву мету, а саме: 

ліквідація правопорушень у суспільстві. 

 Вирішуючи свої безпосередні завдання, всі види юридичної 

відповідальності функціонують у тісній взаємодії між собою. 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

 Отже, є всі необхідні, фактичні та теоретичні підстави назвати 

інститут юридичної відповідальності як особливий правоохоронний інститут 

всієї системи права. 

 Підстави юридичної відповідальності — це необхідна єдність її 

фактичних і правових передумов, без яких вона не може бути реалізована. 

Фактичною підставою юридичної відповідальності є саме протиправне 

діяння (дія чи бездіяльність), у якому присутні всі елементи складу 

правопорушення. Юридичною підставою відповідальності є нормативні 

приписи, які чітко фіксують елементи складу правопорушення і містять його 

юридичні ознаки, та правозастосувальний акт, у якому дається всебічна 

оцінка обставин та особи, що скоїла правопорушення, юридична кваліфікація 

вчинку і міститься мотивоване юридичне рішення. 

 Підстави притягнення до юридичної відповідальності — це сукупність 

обставин, наявність яких робить юридичну відповідальність можливою. 

Фактичною підставою притягнення до юридичної відповідальності є 

склад правопорушення. 

 Правопорушення не приводить автоматично до настання 

відповідальності, а служить лише підставою для притягнення до неї. 

 Підставами настання юридичної відповідальності є такі обставини: 

1) факт здійснення соціальне небезпечної поведінки (правопорушення) 

— фактична підстава; 



2) наявність норми права, яка забороняє таку поведінку і встановлює 

відповідні санкції (за її допомогою відбувається визначення складу 

правопорушення) — нормативна підстава. Наприклад, у диспозиціях 

багатьох статей КК факт вчинення злочину організованою групою 

розцінюється як кваліфікуюча ознака, яка істотно обтяжує відповідальність 

за вчинене; 

3) відсутність підстав для звільнення від відповідальності. Можливість 

звільнення від відповідальності зафіксована нормами права (наприклад, 

передача неповнолітнього під нагляд батьків). У законах можуть міститися 

вказівки про обставини, які виключають відповідальність (стан крайньої 

необхідності, необхідної оборони або перебування в стані неосудності); 

4) наявність правозастосовного акта — рішення компетентного органу, 

яким покладається юридична відповідальність, визначаються її вид і засіб 

(наказ адміністрації, вирок суду та ін.) — процесуальна підстава. 

Як юридичні факти можуть виступати правові презумпції: 

презумпції неспростовні -- припущення, що не підлягають сумніву і 

доведенню (закріплені в законі) про наявність або відсутності певних фактів. 

Це положення, які є принципами; 

презумпції спростовні — припущення, що не підлягають сумніву 

(закріплені в законі) про наявність або відсутність певних фактів, доки щодо 

них не буде доведено інше. Це положення, які допустимо заперечувати. 

 Настання юридичної відповідальності особи, яка вчинила 

правопорушення, відбувається в результаті її (відповідальності) покладення 

уповноваженими на те посадовими особами державних органів. 

 Юридичній відповідальності властива чітка нормативна регламентація 

здійснення, яка встановлюється нормами процесуального права. Відсутність 

в окремих випадках процесуальної регламентації, механізму покладення 

відповідальності ускладнює розгляд обставин справи, складу 

правопорушення, забезпечення прав усіх учасників процесу. 



 В механізмі покладення юридичної відповідальності можна виділити 

певні стадії. Вони подібні стадіям правозастосовної діяльності, однак мають 

свою специфіку. 

 Підстави звільнення від юридичної відповідальності передбачаються у 

кримінальному, адміністративному, трудовому та іншому законодавстві. Так, 

кримінальне законодавство передбачає випадки звільнення особи від 

кримінальної відповідальності (розділ IX Загальної частини КК України) та 

відбування покарання (розділ XII Загальної частини КІС України). 

 Підставами звільнення від кримінальної відповідальності є такі: 

а)у зв'язку з дійовим каяттям. Тобто особа, яка вперше вчинила злочин 

невеликої тяжкості, щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і 

повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду (ст. 

45 КК України); 

б)у зв'язку з примиренням винного з потерпілим та відшкодуванням 

завданих особою, яка вперше здійснила злочин невеликої тяжкості збитків 

або усуненням заподіяної шкоди (ст. 46 КК України); 

в)у зв'язку з передачею на поруки — особу, яка вперше вчинила злочин 

та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з 

передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за 

їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на 

поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного 

характеру та не порушуватиме громадського порядку (ст. 47 КК України); 

г)у зв'язку зі зміною обстановки — особу, яка вперше вчинила злочин 

невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної 

відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду 

справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило 

суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною 

(ст. 48 КК України); 

ґ) у зв'язку із закінченням строків давності — особа звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня 



набрання вироком законної сили минули відповідні встановлені 

Кримінальним кодексом строки (ст. 49 К К України). 

 Підставами звільнення від адміністративної відповідальності є: 

а)давність притягнення до адміністративної відповідальності; 

б)передача матеріалів справи на розгляд товариського суду, 

громадської організації чи трудового колективу; 

в)обмеження усним зауваженням при вчиненні незначного 

адміністративного правопорушення. 

 Звільнення від дисциплінарної відповідальності. Власник або 

уповноважений ним орган чи фізична особа може замість накладення 

дисциплінарного стягнення передати питання про правопорушення на 

розгляд трудового колективу або його органу (ст. 152 КЗпП України). 

ВИСНОВКИ ДО СЬОМОГО ПИТАННЯ 

 Отже, фактичною підставою юридичної відповідальності є юридичний 

факт (саме правопорушення), без якого неможливе виникнення 

правовідносин відповідальності. Однак ці відносини не можуть виникнути як 

правові, якщо модель правопорушення (елементи складу і санкції) не буде 

передбачена у правовій нормі. Отже, тільки необхідний зв'язок і єдність 

ідеального і реального — нормативних і фактичних підстав — буде відпові-

дати вимогам законності при притягненні особи до юридичної 

відповідальності. 

 Притягнення до юридичної відповідальності є одним з проявів 

правоохоронної функції держави, тобто такого напрямку в діяльності її 

органів, який здійснюється виключно в правовій формі, в межах компетенції 

й повноважень цих органів, і врегульований процесуальними нормами 

(наприклад, Кримінально-процесуальним кодексом України). 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, юридична відповідальність — різновид соціальної 

відповідальності, який закріплений у законодавстві і забезпечуваний 

державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового 
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позбавлення певних цінностей, що йому належать. Іншими словами, це 

застосування до винної особи примусових заходів за 

вчинене правопорушення. 

 Правопору шення — неправомірне (протиправне) винне діяння (дія чи 

бездіяльність) деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути 

притягнута до юридичної відповідальності. 

 Таким чином, всі види юридичної відповідальності вирішують одні й 

ті ж завдання, виконують одні й ті ж функції, мають єдину кінцеву мету, а 

саме: ліквідація правопорушень у суспільстві. 

 Підставою юридичної відповідальності є правопорушення. Якщо 

поведінка суб'єкта не підпадає під ознаки правопорушення, то ця особа не 

підлягає юридичної відповідальності. 

 Юридична відповідальність - це складне соціальне явище. Вона настає 

в результаті порушення приписів правових норм, і виявляється у формі 

застосування до правопорушника заходів державного примусу. Важливою 

ознакою юридичної відповідальності є те, що вона визначається державою та 

застосовується його компетентними органами. 

 Головними цілями юридичної відповідальності необхідно вважати 

захист правопорядку і виховання громадян в дусі поваги до права. Поважне 

ставлення до закону і права має стати особистим переконанням кожної 

людини. У цьому виховному процесі своє слово мають сказати школа, 

трудові колективи, громадські організації, церкви та ін. 
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Тема № 9: «ОСНОВНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ СУЧАСНОСТІ. 

ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Поняття та ознаки правової системи (правової сім’ї) 

2. Типи (сім’ї) правових систем світу 

3. Загальна характеристика англосаксонської правової сім’ї 

4. Загальна характеристика романо-германської правової сім’ї 

5. Змішаний тип правових систем – скандинавська і 

латиноамериканська групи: поняття та характеристика 

6. Релігійний тип (сім’я) правових систем: поняття та загальна 

характеристика 

7. Традиційний тип правових систем: поняття та загальна 

характеристика 
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ВСТУП 

Правові системи світу відображають соціально-економічний розвиток і 

рівень культури народу, то їх вивчення дозволяє відновити поняття про 

суспільні відносини, зрозуміти механізм суспільства, маючи на увазі права і 

обов’язки. 

Актуальність цієї теми, в тому, що Україна, як країна однієї правової 

системи, переходить в іншу правову систему. Зараз здійснюється реформа 

права в Україні, і вивчення особливостей правових основ інших країн дуже 

важливо на цей момент, так як це допоможе проаналізувати українське 



законодавство, дозволить використати позитивні моменти і уникнути 

негативних наслідків. 

Право різних країн сформульовано на різних мовах, використовуєрізну 

техніку і створено для товариств з дуже різними структурами,правилами, 

віруваннями. 

Правова система - поняття більш широке і об'ємне, ніж простопоняття 

«право». У сучасному світі існує безліч правових систем. 

МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Висвітлети теоретичні аспекти поняття та ознак правової системи, типів 

правових систем світу, англосаксонської правової сім’ї, романо-германської 

правової сім’ї, змішаний тип правових систем – скандинавська і 

латиноамериканська груп, релігійного типу правових систем, традиційного 

типу правових систем: поняття та загальна характеристика. 

1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

(ПРАВОВОЇ СІМ’Ї)  

Правова система — це цілісний комплекс правових явищ, який 

зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, 

усвідомленій! та постійно відтворюваний людьми та їх організаціями 

(державою) і який використовується ними для досягнення своїх цілей. 

Термін «правовий тип (сім'я)» — це узагальнююча теоретична модель 

правового змісту, яка має штучний характер. Вона є результатом наукової 

класифікації (типології). Тип (сім'я) правових систем відображає загальні та 

особливі риси конкретних національних правових систем, подібність і 

відмінність яких визначаються відповідно до позначених критеріїв. 

«Тип правової системи» і «сім'я правових систем» уживаються як 

тотожні поняття. Слово «сім'я» має більш соціальне, ніж юридичне значення. 

Термін «тип» адекватно відображує юридичний зміст поняття, позначеного 

терміном «сім'я». Доцільність його введення обумовлена також необхідністю 

єдиного підходу до типології як держави, так і її правової системи: 

класифікація держав дається за типами, а не за «сім'ями». 



Питання про поняття правової системи, яке належить до стрижневих у 

компаративістиці, є безумовно непростим. Як справедливо зазначають О. І. 

Харитонова і Є. О. Харитонов, у сфері порівняльного правознавства це 

поняття, незважаючи на його широке застосування, залишається 

малодослідженим. У сучасній юридичній літературі даються неоднакові 

визначення правової системи, і майже кожне з них має своє ―раціональне 

зерно‖. Така різноманітність обумовлюється насамперед тим, що правова 

система є складним соціальним явищем, якому притаманні певні риси. їх 

з'ясування значною мірою сприятиме встановленню змісту поняття ―правова 

система‖. 

1. Правова система є частиною суспільної системи. Слід враховувати, що 

виникнення, розвиток, існування та функціонування правової системи тісно 

пов'язані з дією в певному суспільстві інших соціально-регулятивних систем 

(політичної, економічної, моральної, релігійної тощо). 

2. Правова система є єдністю позитивного права та тісно пов'язаних і 

взаємодіючих з ним юридично значущих реалій — юридичної практики, 

правової ідеології тощо. У цьому аспекті правова система є частиною більш 

широкого поняття ―правова дійсність‖, яке охоплює всі без винятку існуючі в 

суспільстві правові явища.  

3. Правова система існує в суспільствах з більш-менш розвинутою 

державною організацією, які можна вважати націями в сучасному їх значенні 

і де відповідно встановлюється своє, національне право.  

4. Правова система має суттєве значення для характеристики права тієї 

чи іншої конкретної країни. За довгу історію людського суспільства право 

розвивалося головним чином у певній країні у вигляді національної правової 

системи.  

5. Правова система має територіальний характер. Він обумовлений тим, 

що за загальним правилом дія правової системи окремої країни обмежується 

певною територією, на яку поширюється суверенітет цієї держави. 

6. Правова система є історичним правовим явищем. 



 Досліджуючи будь-яку правову систему, слід враховувати, що вона є 

системою, яка колись виникла, безперервно розвивається і колись припинить 

існування.  

7. Правова система акумулюює цінності даної історично конкретної 

цивілізації, культури, нації, так само як і принципові особливості 

економічного, політичного, духовного розвитку, самобутність юридичних 

відносин у конкретній країні. 

8. Правова система характеризується здатністю до накопичення, зберігання 

та передавання відповідної інформації. Це дає підстави деяким вченим 

стверджувати, що правова система є особливим різновидом соціально-

правової пам'яті. 

Перелічені риси свідчать про те, що правова система є багатоплановим 

явищем, яке включає цілий комплекс компонентів, що здійснюють 

нормативно-організуючий вплив на суспільні відносини. Причому важливо 

зазначити, що правова система — це не механічна сума складових, а нова, 

соціально-політична, ідеологічна, юридична якість, яка не властива окремим 

її частинам.  

До структури правової системи, як правило, включають:  

1) право — головний, цементуючий елемент правової системи, навколо 

якого інтегруються всі інші елементи. Це базова підсистема в системі. Саме 

вплив права визначає напрямки розвитку і функціонування системи в цілому; 

2) правовідносини, що виникають внаслідок переходу правових норм на 

основі відповідних юридичних фактів у фактичні суспільні відносини; 

3) права й обов'язки особи — своєрідну візитну картку цієї системи; 

4) правову культуру і правосвідомість, яким зараз надається особлива 

(ключова) роль і які є свого роду барометром правової системи; 

5) юридичну практику, в тому числі судову. Без цього елемента правова 

система була б мертвонародженим утворенням; 6) правову поведінку; 

7) систему юридичної освіти; 8) систему правової інформації; 9) зв'язки між 



цими елементами, які визначають результат їхньої взаємодії (наприклад, 

законність, правопорядок). 

Також слід зазначити, що професор П. М. Рабінович, розмежовуючи 

правову систему і систему права, зазначає, що правова (юридична) система 

— це система всіх юридичних явищ, які існують у певній державі або у групі 

однотипних держав, до складу якої входять: І) різноманітні правові акти і 

діяльність відповідних суб'єктів по створенню таких актів; 2) різноманітні 

види і прояви правосвідомості; 3) стан законності та його деформації. 

 О. Скакун виділяє такі ознаки правової системи: 

1) спільність історичних передумов виникнення і розвитку правових 

систем; 

2) спільність основних юридичних джерел (форм) права; 

3) єдність права і його норм; 

4) спільність принципів регулювання суспільних відносин; 

5) єдність юридичної техніки. 

 М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, зазначають, що правова система — 

сукупність взаємозв'язаних, узгоджених і взаємодіючих юридичних засобів, 

за допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин. Вона: 

 базується на праві; 

 формується у зв'язку з правом; 

 має вторинний характер по відношенню до базисних 

відношень; 

 існує у вигляді складного комплексного утворення; 

 складається із ряду елементів. 

До елементів правової системи відносяться наступні статичні 

елементи: 

 система права; 

 система законодавства; 

 правові принципи; 

 правова культура; 



 юридичні установи; 

 юридична техніка; 

 юридичні терміни; 

 правова політика. 

 Як елементи правової системи О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко 

виділяють : 

1. Право як сукупність створених і охоронюваних державою норм. 

2. Законодавство як форму вираження цих норм (нормативних актів). 

3. Правові установи, які здійснюють правову політику держави. 

4. Судову та іншу юридичну практику. 

5. Механізм правового регулювання. 

6. Правореалізаційний процес (включаючи акти застосування і 

тлумачення). 

7. Права, свободи і обов'язки громадян (право в суб'єктивному 

значенні). 

8. Систему утворених та функціонуючих у суспільстві правовідносин. 

9. Законність і правопорядок. 

10. Правову ідеологію (правосвідомість, юридичні доктрини та теорії, 

правову культуру тощо). 

11. Суб'єкти права (індивідуальні і колективні). 

12. Системні зв'язки, які забезпечують єдність, цілісність та 

стабільність системи. 

13. Інші правові явища (юридичну відповідальність, правосуб'єктність, 

правовий статус, законні інтереси тощо), які утворюють начебто 

«інфраструктуру правової системи». 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 Отже, правова система - цілісний комплекс правових явищ, який 

зумов-лени об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, усвідом-

лений, постійно відтворюваний людьми і організаціями (державою), та який 

використовується їми для досягнення своїх цілей.  



2. ТИПИ (СІМ’Ї) ПРАВОВИХ СИСТЕМ СВІТУ 

Численність та різноманітність правових систем — це очевидність, 

що обумовлена різнорідністю людських суспільств, у межах яких існує і 

упорядковує життя право. Дослідження правової карти світу доводить, що 

правових систем існує принаймні стільки, скільки суверенних держав. 

 Підкреслюючи глибоку різницю в організації національних правових систем 

сучасності, порівняльне правознавство водночас допускає можливість їх 

зіставлення за певними принциповими критеріями для виявлення спільних 

ознак. Зазвичай критеріями, за якими порівнюються правові системи, 

виступають історичний розвиток правової системи, панівна правова 

ідеологія, структура права, система джерел права, провідні інститути і галузі, 

правова культура і традиції, механізм правозастосування тощо. Спираючись 

на ці критерії, ми можемо об'єднати різні правові системи у великі родини, 

що характеризуються спільністю рис.  

Правова сім'я утворюється із національних правових систем, 

об'єднаних на основі подібності таких ознак: структура права, юридична 

практика, джерела права, правова ідеологія. 

Рене Давид виділяє три основні групи правової сім'ї:  

1. романо-германську;  

2. сім'ю загального права; 

 3. сім'ю соціалістичного права. 

Поряд з країнами з названими правовими системами (які Давид називає 

основними), існують Індія, Далекий Схід, США, мусульманський світ. Вони, 

на думку автора, залишаються вірними своїм поглядам, право розуміється 

зовсім інакше і йому відводиться зовсім інша роль, ніж у західних країнах. 

 С. Алексєєв називає чотири основні сім'ї національних систем: 

1. романо-германську (національні правові системи Франції, ФРН, 

Італії, Іспанії тощо); 

2. англосаксонське загальне право (національні правові системи Англії, 

США і ряду інших країн); 



3. релігійно-общинні юридичні системи (правові системи, притаманні 

ряду держав Азії та Африки); 

4. заідеологізовані правові системи при авторитарних політичних 

режимах. 

 Своєрідною видається позиція В. Синюкова, який пропонує таку 

класифікацію: 

1. сім'я загального права (історично створена в Англії у X—XIII ст.); 

2. романо-германська правова сім'я (історичні корені якої сягають 

римського права, І ст. до н.е. — VI ст. н.е.); 

3. традиційні (Японія, ряд держав Африки та ін.) і релігійні правові 

сім'ї (мусульманське право, індуське право); 

4. слов'янська правова сім'я. 

 До слов'янської правової сім'ї він включає групу російського права 

(Україна, Білорусь, Болгарія, нова Югославія). Причому російська правова 

система виділяється ним як провідний елемент слов'янської правової сім'ї, на 

основі її самобутності, обумовленої не тільки техніко-юридичними, 

формальними ознаками, а й глибокими соціальними, культурними, 

державними починаннями життя слов'янських народів. 

 Є й інші точки зору на цю проблему. 

 О. Ф. Скакун пропонує класифікацію правових систем за такими 

типами: 

1. Романо-германський тип правової системи (країни континентальної 

Європи: Італія, Франція, Іспанія, Португалія, Німеччина, Австрія, Швейцарія 

та ін.). Усередині романо-германсько-го типу правової системи виділяють 

два підтипи, або дві правові групи: 

& романську (Франція, Бельгія, Люксембург, Голландія, Італія, 

Португалія, Іспанія. Провідною у цій групі є національна правова система 

Франції); 

& германську (Німеччина, Австрія, Швейцарія та ін. Провідною у цій 

групі є національна правова система Німеччини). 



2. Англо-американський тип правової системи (Англія, Північна 

Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, деякою мірою — колишні 

колонії Британської імперії (нині 36 країн є членами Співдружності) та ін.). 

Усередині англо-американського типу правової системи розрізняють два 

підтипи, або дві групи: 

& англійське загальне право (Англія); 

& американське право (США). 

Крім того, поділ англо-американського типу правової системи 

можливий на дві групи: 

& європейське загальне право (Англія, Ірландія); 

& позаєвропейське загальне право (США, Канада). 

Право кожної країни поза Європи набуло широкої автономії в рамках 

англо-американського типу правової системи. 

3. Змішаний тип правової системи виник на стику двох класичних типів 

правової системи: романс-германської та англо-аме-риканської і має 

специфічні риси. 

У рамках цього типу можна виділити дві групи: 

& північноєвропейські (скандинавські) правові системи (Данія, 

Швеція, Норвегія, Ісландія, Фінляндія); 

& латиноамериканські правові системи (Аргентина, Парагвай, Уругвай, 

Чилі та ін.). 

4. Релігійно-традиційний тип правової системи має декілька підтипів: 

& релігійно-общинний (мусульманська, індуська, іудейська, 

християнська групи); 

В даної класифікації враховані всі попередні, у тому числі наведені в 

програмі курсу «Сучасні правові системи світу» (Львів, 1999), що складена 

доцентом Л.А. Луць для студентів юридичного факультету Львівського 

університету. 

& далекосхідний-традиційний (основні групи - - китайська, японська); 



& звичаєво-общинний (африканська група — країни Африки, 

Мадагаскар). 

 Соціалістичні правові системи в основному стали історією (їх можна 

вивчати в ретроспективному плані), проте й сьогодні є низка правових 

систем (Куба, В'єтнам, КНДР), які зберегли соціалістичне забарвлення з 

внесенням до них більших чи менших — залежно від держави — новацій. 

Проте це не означає, що з урахуванням «соціалістичного» забарвлення їх не 

можна віднести до класично усталених типів правової системи. 

Отже, правова сім'я — це певна сукупність правових систем, 

об'єднаних спільністю історичного формування, структури права, його 

джерел, провідних галузей та інститутів, правозастосування, 

правосвідомості, понятійно-категоріального апарату юридичної науки. 

Поняття ―правова сім'я‖ має наукове значення і для теоретиків права, 

оскільки принципово важливі особливості права, однотипні елементи, його 

якості та риси розкриваються великою мірою саме в сім'ях національних 

правових систем. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, тип (сім'я) правових систем - сукупність національних правових 

систем, що мають загальні закономірності розвитку і подібні ознаки, які 

склалися на основі аналогічних спеціальних і загальних правових засобів, 

котрі постійно діють унаслідок відтворення і використання людьми та їх 

організаціями (у тому числі державою). 

У термін "тип (сім'я) правових систем" укладено узагальню-вальну 

теоретичну модель (конструкцію) правового змісту, що мас штучний 

характер. Вона є результатом наукової класифікації, тобто типологічного 

опису і зіставлення (типології). Для позначення такої узагальнювальної 

теоретичної моделі правових систем використовуються різні терміни: "сім'я 

правових систем" (Р. Давид), "правові кола" (К.-Х. Еберг і М. Рейстайн), 

"форма правових систем" (І. Сабо), "структурна спільність" (С.С. Алексеев), 

"правова сім'я" (А.Х. Саїдов). На наш погляд, точнішим у юридичному змісті 



є термін "тип правових систем", що підкреслює однорідність явищ, які 

виникли і функціонують унаслідок впливу тих самих причин. 

З огляду на більш поширений в юриспруденції термін "правова сім'я", у 

тексті ставляться поряд "сім'я" і "тип" - для запобігання їх різночитанню. 

Тобто "тип правових систем" і "сім'я правових систем" уживаються як 

тотожні поняття. Перевага віддана терміну "тип" (від грец. гір - 

відображення, зразок, форма, модель) ще й тому, що слово "сім'я" має більш 

соціальне, ніж юридичне значення - воно не відображає об'єктивних 

юридичних ознак групи правових систем, які має об'єднати. 

3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОСОКСОНСЬКОЇ 

ПРАВОВОЇ СІМ’Ї  

 В основі цієї правової сім'ї лежить англійське право, яке практично 

застосовується тільки в Англії та Уельсі. Його не можна назвати ні правом 

Об'єднаною Королівства, ні правом Великої Британії, тому що ні Північна 

Ірландія, ні Шотландія, ні острови Ла-Манш і Мен не підкоряються 

англійському праву. 

 Для позначення цієї правової сім'ї зазвичай на рівних підставах 

використовуються такі терміни: 

 - ―сім 'я англо-американського права‖, який підкреслює той факт, що саме 

англійське та американське право становлять основу двох самостійних груп і 

домінують у цій правовій сім'ї; 

 - ―сім'я загального права‖, використання якого пояснюється тим, що в 

розвитку правових систем цієї правової сім'ї основна роль належить нормам, 

створеним судовою практикою (тобто загальному праву); 

 - ―сім'я англосаксонського права‖, який демонструє те, що правові системи, 

які входять до цієї правової сім'ї, склалися під впливом системи і принципів 

англійського права; слід мати на увазі, що цей термін, строго кажучи, 

стосується тільки найдавнішого періоду розвитку права Англії [6]. 

 Особливості сім'ї англо-американського права: 

1. Наступність права. Найяскравіше ця риса, що характеризує специфіку 



історії формування сім'ї загального права, виявилась в англійському праві: з 

1066 року воно розвивається без будь-яких радикальних і революційних змін. 

Цьому сприяли два фактори: 

 1) з 1066 року Англія не знала іноземної військової експансії; 

 2) акти Парламенту і судові прецеденти не втрачають своєї юридичної сили 

тільки з тієї причини, що з'явилися давно і застаріли. Англійці вважають, що 

довголіття правової норми — вірна ознака її необхідності, соціальної 

обґрунтованості й авторитетності. Так, у судових справах, що розглядалися у 

XX столітті, застосувалися, наприклад, Глостерський статут 1278 року, який 

визначає межі необхідної оборони, та Закон про державну зраду 1351 року. 

3. Суддівський за своєю природою та змістом характер права. Без усяких 

перебільшень можна говорити про те, що основа англосаксонської правової 

системи була закладена завдяки діяльності судів. На всіх етапах історичного 

розвитку норми, створені суддями, вважаються основним джерелом в 

англосаксонській правовій сім'ї. Сьогодні суди у країнах загального права 

також не обмежуються тільки застосуванням положень законодавства. 

Фактично вони створюють право (судові прецеденти), коли вирішують спори 

або звертаються до тлумачення законів. 

4. Розвиток загального права юристами-практиками. Звідси, на думку 

юристів з країн романо-германського права, — деяка стихійність і неозорість 

правового масиву, відсутність раціональних засад у його системі. Отже, 

загальне право — це не продукт суворих теоретичних та логічних викладок 

вчених. Воно завжди було і залишається результатом досвіду суддів і 

змагання учасників процесу.  

5. Менш абстрактний характер норм, ніж у романо-германському праві. Це 

пояснюється тим, що більшість норм англосаксонського права створювалася 

при розгляді судами реальних справ, і тому ці норми розраховані на 

вирішення конкретних суперечок, а не на встановлення загальних правил 

поведінки на майбутнє. 

6. Виокремлення в англосаксонському праві прецедентного та статутного 



права. Прецедентне право традиційно визначається як право, що складається 

з норм і принципів, які створюються і застосовуються суддями в процесі 

винесення ними судових рішень. Статутне право — це право, норми якого 

мають своїм джерелом не судову практику, а волю держави в особі її 

законодавчих органів. Норми статутного права містяться в актах 

законодавчих органів (статутах) і актах делегованого законодавства . 

7. Існування в англосаксонському праві загального права та права 

справедливості. Норми загального права сформувалися внаслідок діяльності 

королівських судів. Право справедливості виникло при винесенні рішень 

лор-дом-канцлером і було покликане доповнити загальне право; воно є 

системою більш гнучких норм, створених передусім внаслідок застосування 

такого принципу, як ―суд по совісті, а не за традицією та звичаєм‖. 

8. Відсутність принципового значення поділу на приватне і публічне право. 

Ця особливість обумовлюється принципом верховенства права, згідно з яким 

усі є рівними перед правом, а держава виступає на правовому полі лише як 

один із суб'єктів права поряд із приватними особами. Тому як державі, яка 

повинна захищати публічний інтерес, так і окремим особам, які повинні мати 

можливість реалізовувати свої приватні інтереси, необхідно на рівних 

підставах доводити в суді свою правоту щоразу, коли вони звертаються за 

правосуддям. 9. Важливість поділу на матеріальне і процесуальне право. 

Матеріальне право визначає права й обов'язки, свободи і повноваження 

людей, тоді як процесуальне право стосується забезпечення цих прав і 

обов'язків, зокрема, воно пов'язане з судовою процедурою і доказами. Слід 

зазначити, що для англо-американського права характерна розвиненість 

юридичного процесу, на основі якого і розвиваються матеріальні галузі 

права. Це одна з суттєвих відмінностей сім'ї загального права від романо-

германського права.  

10. Непоширеність кодификації. У країнах романо-германського права 

переважна більшість важливих норм міститься в писаних кодексах, що є 

неприйнятним для країн загального права. Як уже зазначалося, 



англосаксонська система є продуктом її історичного розвитку, а будь-яка 

кодификація, за образним висловом, — це завжди удар сокири по 

безперервному плину часу. 11. Змагальна судова процедура. Ця особливість 

англосаксонської правової системи означає, що суд, вирішуючи як цивільні, 

так і кримінальні справи, займає нейтральну, неупереджену позицію і 

відповідальний лише за прийняття рішення у справі; сторони самі 

розробляють та подають докази й аргументи, на яких ґрунтуватиметься 

рішення; судова процедура концентрується головним чином на зіткненні 

протилежних доказів і аргументів, наданих сторонами; сторони мають рівні 

можливості представляти та обговорювати свої справи з тим, хто приймає 

рішення. 

12. Важлива роль інституту суду присяжних. Хоча присяжні були сприйняті і 

романо-германським правом, проте цей інститут найповніше наклав свій 

відбиток саме на право Англії і США [6]. 

Поняття ―джерело права‖ в англо-американській сім'ї значною мірою 

збігається з аналогічним поняттям, що використовується в інших правових 

сім'ях, передусім у романо-германській. Зокрема, цим терміном у англо-

американській сім'ї можуть позначатися: 

1) літературне джерело — конкретний офіційний документ, акт, звернувшись 

до якого можна знайти ту чи іншу норму права (наприклад, статут 

Парламенту, судовий звіт); 

2) формальне джерело права — орган влади, що приймає правове рішення 

(наприклад, Парламент, уряд, суд); 

3) історичне джерело права — те, звідкіля історично походить та чи інша 

норма права (наприклад, загальне право і право справедливості, римське, 

канонічне право); 

4) юридичне джерело — ті конкретні процедури, форми та процеси, за 

допомогою яких право набуває реальності (законодавчий процес, судова 

практика, процес формування звичаїв тощо). 

 Усі джерела можуть бути поділені на обов'язкові та необов'язкові. 



Обов'язкові джерела — це ті, що мають примусову (або обов'язкову) 

силу.Обов'язкові джерела у свою чергу поділяються на основні та додаткові. 

 Основними джерелами є первинні джерела, чинність кожного з яких не 

виводиться з інших юридичних джерел. У теорії права до основних 

(первинних) джерел сім'ї анг-ло-американського права відносять насамперед 

законодавство (статути та делеговане законодавство) і судовий прецедент. 

Для англійського права основним джерелом є також правові документи 

Європейського Союзу. 

 Додатковими джерелами права вважають правові звичаї, авторитетні 

публікації в галузі права, що витримали перевірку часом (старовинна 

доктрина), розум, канонічне право, римське право, судові звіти, матеріали 

Правової комісії. 

 Прикладами необов'язкових джерел є законодавство інших країн, obiter 

dictum [6]. 

Основним джерелом англійського права є судовий прецедент. 

Вивчення прецедентів слід починати з вивчення судової практики. 

 За традицією, закони в англійському праві відіграють другорядне 

значення. Вони вносять лише доповнення чи корективи в існуюче право, 

утворене Вестмінстерськими судами і канцлерським судом. 

 Серед інших джерел англійського права необхідно відмітити звичай, 

доктрину, розум, які теж відіграють другорядне значення щодо прецеденту і 

законів. 

Судовий прецедент — рішення вищих судових інстанцій Англії, яким 

надасться нормативного характеру при вирішенні аналогічних справ. 

Розглядати прецедент неможливо без розгляду системи англійських судів. 

 В Англії існують рівні юрисдикції. Суди поділяються на: 

 а)високе правосуддя, що здійснюється вищими судами; 

 б)низьке правосуддя, що здійснюється низькими судами та 

квазіюридичними органами. 

 До високих судів належали Вестмінстерські суди (суд королівської 



лави, суд загальних тяжб, суд казначейства, що застосовували норми 

загального права, та канцлерський суд, який діяв на основі права 

справедливості, суди адміралтейства, що розглядали справи у сфері 

морського права, суди у справах про розлучення, які діяли на основі 

канонічного права, суд у справах про спадщину). Актами про судоустрій 

1873—1875 pp. було ліквідовано всі ці суди як самостійні й об'єднано в 

межах одного Верховного суду, над яким у виняткових випадках міг 

здійснювати контроль Апеляційний комітет палати лордів. 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, взяте спочатку в основі англійське право, вході історичного 

поступу, біля колишніх британських колоній одержало якісно нове розвиток 

виробництва і зазнало вулицю значно більше прогресивних змін, ніж 

території власне Великобританії. Держави англо-саксонської правової сім'ї 

хоч і зберегли у своєму праві характерні для англійського права риси : 

джерела права, розвинену судовою системою, особливий тип юридичного 

мислення, все-таки зуміли побудувати самобутні національні правові 

системи, які у деяких аспектах перевершили систему породила їх спочатку. 

Слід зазначити, що як гнучка і сприйнятлива до нововведень Американська 

правова система, безсумнівно, сприяла створенню стабільного держави щодо 

території США. 

4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОМАНО-

ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОВЇ СІМ’Ї  

Романо-германська правова сім'я (континентальне право) сформувалася 

в Європі до XII століття і набула великого поширення в численних 

неєвропейських державах. Історичні корені цієї правової сім'ї належать до 

римського права (І ст. до н. є. — V ст. н. є.). До зони впливу 

континентального права входять правові системи таких країн, як Франція 

Німеччина, Італія, Бельгія, Іспанія, Швейцарія, Португалія, Австрія, 

Угорщина, а також латиноамериканське, скандинавське право та право 

Японії. Подібними до цієї сім'ї за техніко-конструктивним особливостями є 



правові системи Росії, України, Болгарії та деякі інші, хоча існує точка зору, 

що останні виокремлюються в самостійну слов'янську (західнослов'янську) 

группу. 

 Загальновизнаним центром романо-германської правової сім'ї є 

континентальна Європа. За останні століття спостерігається активне 

поширення цієї правової сім'ї за межі континентальної Європи. Характерні 

для романо-германського права принципи та інститути з'являлися в інших 

частинах світу і регіонах двома основними шляхами: 

1) шляхом насильницької експансії романо-германської правової сім'ї, що є 

наслідком колонізації європейськими країнами інших країн. Так, основні ідеї 

романо-германського права проникають в іспанські, португальські, 

французькі, голландські, бельгійські, німецькі, італійські колонії в Африці 

(наприклад, у Сенегал, Малі), в Азії (зокрема, в Індонезію, на Філіппіни), у 

країни Латинської Америки (Мексику, Перу, Бразилію тощо); 

2) шляхом добровільної рецепції інших регіонів основних положень романо-

германського права (йдеться, зокрема, про Туреччину, Японію, Південну 

Корею). 

Нині романо-германська правова сім'я охоплює передусім правові 

системи країн континентальної Європи. 

Романо-германська правова сім'я поділяється на дві групи:романську і 

германську. До першої групи входять правові системи Франції, Італії, Іспанії, 

Португалії, Бельгії, Люксембургу, Голландії та деяких інших країн. До другої 

групи належать, наприклад, правові системи Німеччини, Австрії, Швейцарії, 

Греції. 

Структура романо-германської правової сім . Вона вмішує два 

елементи: публічне право і приватне право. 

 Публічне право — сукупність правових норм (державних, 

адміністративних, кримінальних, процесуальних та ін.), які регулюють 

відносини у сфері загальнодержавного, сукупного (публічного) інтересу 

громадян держави. 



 Приватне право — сукупність правових норм, що регулюють 

відносини у сфері приватного інтересу (особистого життя), до яких належать 

майнові, шлюбносімейні, відносини з приводу власності тощо. 

 Первинною клітинкою права є правова норма. У всіх країнах, що їх 

відносять до романо-германської правової сім'ї, правову норму розуміють, 

оцінюють та аналізують однаково. її розуміють як правило поведінки 

загального характеру. Конкретні казуси використовують лише для 

роз'яснення правових норм. Завдання юристів полягає в тому, щоб з 

безмірної кількості казусів сформулювати норму, а вже потім — принцип і 

дати практикам загальну модель для прийняття рішення у конкретних 

справах. 

 Джерела романо-германської сім права.До них належать: 

1. Закони: 

 конституційні й звичайні; 

 міжнародні договори; 

 кодекси; 

 регламенти і декрети; 

 адміністративні циркуляри. 

2. Звичаї. 

3. Судова й адміністративна практика. 

4. Доктрина. 

5. Загальні принципи. 

 У всіх країнах романо-германської сім'ї норму права розуміють, 

оцінюють і аналізують однаково. На думку Р. Давида, цей аспект є одним з 

найважливіших елементів єдності романо-германської правової сім'ї при всій 

її географічній довжині. 

 Особливості правових норм у романо-германському праві.  

1. Загальний характер. Вважається, що норма права в універсальній формі 

встановлює для невизначеної кількості випадків, які правові наслідки 

настають за тих чи інших фактичних обставин, що описуються абстрактно. 



Прагнення до створення абстрактних правових норм нарівні з бажанням 

охопити всі сфери права якісно структурованою нормативною системою є 

однією з особливостей правового стилю романського та германського права. 

2. Значна роль юридичної науки у створенні норм права. Юридична наука 

традиційно займається упорядкуванням і систематизацією рішень, що 

приймаються у конкретних справах. Вона виявляє з маси конкретних справ 

чіткі основні принципи, загальні засади, якими в майбутньому можуть 

керуватися судді та юристи-практики. Завдяки формулюванню правових 

норм науковцями юридична практика звільняється від невідповідних або 

зайвих елементів. 

 3. Пріоритет норм, що містяться в законодавстві. 

 Юристи романо-германської сім'ї сприймають право як розгалужене й 

величезне зібрання письмових текстів, що мають значення закону. Така увага 

до закону не є випадковою. Закон являє собою найприйнятнішу форму для 

втілення норм права як загальних правил поведінки. Річ у тім, що закон має 

загальний і неперсоніфікований характер: він застосовується щодо всіх, хто 

відповідає його умовам, з моменту набрання ним чинності та до його 

скасування. Особливе значення в романо-германському праві мають норми, 

що містяться в конституційних актах і кодексах.  

4. Своєрідність зв'язку з судовою практикою. Ця своєрідність полягає, 

по-перше, в офіційному запереченні судової нормотворчості. У країнах 

романо-германської правової сім'ї на відміну від країн загального права суди 

лише інтерпретують пов'язані з кожним конкретним випадком заздалегідь 

підготовлені тексти законів.  

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, різноманітні країни романо-германської правової сім’ї 

об’єднанні в теперішній час єдиною концепцією, за якою, першочергова роль 

належить закону. Але існують і деякі значні відмінності між системами цих 

країн, що торкаються конституційного контролю, кодифікації, різноманітної 

ролі закону і регламенту, тлумачення законів.  



Романо-германська система кодифікована, в основному базується на 

кодексах, на докладному і розвинутому централізованому законодавчому 

регулюванні. На перший план висунуті правові норми, які розглядаються як 

обов’язкові правила поведінки, які відповідають вимогам справедливості. 

Основна ціль юридичної науки і практики - правильно знайти зміст цих 

норм і через них забезпечити бажане для суспільства врегулювання відносин 

людей. Застосування права, як здійснення правосуддя займає в цій системі 

підлегле місце, звідси і обмежена роль судової практики. 

5. ЗМІШАНИЙ ТИП ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ – 

СКАНДИНАВСЬКА І ЛАТИНОАМЕРИКАНСЬКА ГРУПИ: ПОНЯТТЯ 

ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Змішаний тип правової системи — це сукупність національних 

правових систем, які мають спільні риси, що проявляються в єдності їх 

закономірностей і тенденцій розвитку на основі сприйняття елементів 

правових систем романо-германського і англо-американського типів. 

У змішаному типіправової системи домінує нормативно-правовий акт як 

юридичне джерело права. Нормі права як еталону поведінки відведена 

основна роль у регулюванні суспільних відносин. Судова практика посідає 

істотне місце в системі джерела права. Точніше, цей тип правової 

системи можна назвати гібридним типом. 

Змішаними можна вважати багато правових систем сучасності. При 

виділенні гібридного типу правової системи маються на увазі групи систем, в 

яких існують елементи двох класичних типів — романо-германського і 

англо-американського. До цього типу правової системи належать 

північноєвропейська (скандинавська) і латиноамериканська групи 

правових систем. 

Здавалося б, країни Північної Європи і Латинської Америки, знаходячись у 

різних частинах світу, не могли розвиватися однотипно. Однак, незалежно 

одне від одного, північноєвропейське і латиноамериканське право 



сформувалися під впливом рецепції деяких елементів одних тих 

самих^типів правової системи — континентальної та загального права. 

Деякі дослідники виділяють змішані (гібридні) типи правових систем, 

до яких, зокрема, належать Данія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та країни 

Балтії. Безумовно, це своєрідні системи права, на які суттєво впливають 

системи континентального і англо-американського права. Як правило, 

законодавчі акти цих країн не мають загальних частин і присвячені 

конкретно-регулюючим нормам. У зв'язку з інтенсивністю міжнародного 

співробітництва і обміну правовою інформацією стає все більш очевидним 

подібність законів цих країн континентальній системі. У країнах 

скандинавського права намітився загальний курс на його уніфікацію, що, 

зокрема, одержало вираз у створенні в 1952 р. Північного Союзу.  

І хоча сприйняття іноземного елемента лягало на національний грунт, 

який був і є неоднорідним у скандинавських і латиноамериканських країн, їх 

правові системи мають багато спільного. Це дає підставу віднести їх до 

одного типу правової системи — змішаної (гібридної). Однак при схожих 

спільних рисах кожна із груп зберігає свої особливості. 

Ознаки змішаного типу правових систем: 

1) домінує нормативно-правовий акт як формальне джерело права; 

2) судовий прецедент використовується нарівні з нормативно-правовим 

актом; 

3) визнається поділ права на приватне і публічне; 

4) нормі права (зразок поведінки) надається основна роль у 

регулюванні суспільних відносин; 

5) проводиться кодифікація законодавства; 

6) дотримується ієрархія нормативно-правових актів; 

7) існує паритет процесуального і матеріального права. Змішаними 

можна вважати чимало правових систем сучасності. 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 



 Отже, змішаний тил правової системи — це сукупність національних 

правових систем, які мають спільні риси, що проявляються в єдності їх 

закономірностей і тенденцій розвитку на основі сприй-няття елементів 

правових систем романо-германського і англо-американського типів. У 

змішаному типі правової системи домінує нормативно-правовий акт як 

юридичне джерело права. Нормі права як еталону поведінки відведена 

основна роль у регулюванні суспільних відносин. Судова практика посідає 

істотне місце в системі джерела права. Точніше, цей тип правової системи 

можна назвати гібридним типом. 

6. РЕЛІГІЙНИЙ ТИП (СІМ’Я) ПРАВОВИХ СИСТЕМ: 

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Релігійний тип (сім'я) правових систем - сукупність національних 

правових систем, які мають загальні закономірності розвитку і подібні 

ознаки, що склалися на основі релігійного тексту як основного джерела 

права, котре являє собою тісне переплетення релігійних, юридичних, 

моральних, міфічних приписів, визнаних державою. 

 Релігійний тип правових систем складається з великих груп, 

об'єднаних внутрішньою подібністю (мусульманська, індуїстська, іудейська, 

християнська). 

 Основні ознаки релігійного типу (сім'ї) правових систем: 

1) релігійна норма домінує в соціальному регулюванні, оскільки 

основним творцем усього сущого, зокрема права, визнається Бог; 

2) правова норма є частиною релігійної, становить з релігійною 

нормою синкретичну єдність, не відділена від неї, а також від моральних та 

інших соціальних норм; 

3) релігійно-правова норма міститься у священних книгах, які є 

основним джерелом права (у мусульман - Коран, Сунна, іджма, кияс; в 

індусів - піастри (Артхашастра) та ін.; в іудеїв - Тора (Старий Завіт), Талмуд); 



4) релігійно-правова норма застосовується в громаді (мусульманській, 

індуїстській, іудейській), що тривалий час зберігалася, і, як правило, не 

використовується за її межами; 

5) чільне місце в системі джерел права посідає доктрина, що міститься 

у працях (трактатах) вчених-богословів і правознавців та спрямована на 

конкретизацію тлумачених релігійно-правових першоджерел - її покладено в 

основу конкретних рішень; у мусульманському праві є різноманіття напрямів 

тлумачення, так званих "толків" - ханіфітський, ханбалістський та ін.; в 

індуїстському - тлумачення релігійних текстів філософами і правознавцями 

містяться в коментарях до дхармашастр, які зазвичай санкціонувалися 

державою; 

6) закон (нормативно-правовий акт) визнається вторинним джерелом 

права, але чимало його норм зазнали впливу релігії, тобто право, яке 

історично освячене релігією і звичаєм, поєднується із сучасними правовими 

приписами законів і підзаконних актів; 

7) право структуроване своєрідно - немає поділу на приватне і публічне 

право, а галузевий принцип поділу норм не є адекватним структурі романо-

германського права (галузь, підгалузь, інститут, норма). Наприклад, у 

мусульманському праві є такі галузі права: "право особистого статусу" (його 

провідні інститути - шлюб, розлучення, спорідненість, матеріальне 

забезпечення родини, обов'язок щодо виховання дітей, заповіт, спадкування 

за законом, піклування, обмеження правоздатності Й ін.), деліктне право, 

цивільне право, яке регулює цивільно-правові відносини, забезпечує захист 

п'яти основних цінностей ісламу: релігії, життя, розуму, продовження роду, 

власності; 

8) право здебільшого формувалося як система обов'язків і заборон, на 

відміну від правових систем романо-германського і англо-американського 

типів, де переважають дозволи; 

9) різний ступінь впливу права колишніх метрополій на трансформацію 

правових систем країн Арабського Сходу, Індії, Ізраїлю та ін. Правові 



системи релігійного типу, хоч і найменш піддаються зовнішньому впливу, 

проте вони не "нерухомі", не застигли у своєму первозданному вигляді, 

породженому особливостями розвитку і географічного положення. При 

збереженні наступності з минулою правовою культурою вони під впливом 

романо-германського й англо-американського типів правових систем внесли 

чимало нововведень у національне право, змінили його структуру, 

врегулювали суспільні відносини на рівні законодавства, визнали норму 

права як важливий еталон поведінки тощо. 

 Характерні риси релігійних правових систем: 

1. Нерозривний зв'язок з релігією. Кожна правова система, що входить до цієї 

правової сім'ї, є частиною певної релігії — ісламу, індуїзму, іудаїзму, 

християнства. Норми права засновуються на релігійних уявленнях і 

віруваннях, унаслідок чого правові й релігійні норми тісно переплетені, а 

часто і збігаються. У цих системах не відбулося чіткого виокремлення норм 

права з інших соціальних норм, насамперед релігійних. 

2. Розгляд права як результату божественного відкриття, а не як наслідку 

раціональної діяльності особистості і держави. Право надане раз і назавжди, 

тож завдання людини в такій системі — лише правильно усвідомити і 

витлумачити божественні норми. Якщо оцінювати реальність, а не церковні 

догмати, то необхідно визнати, що зміст норм релігійного права змінювався 

протягом історії. Це відбувалося шляхом нового тлумачення релігійними 

діячами священних текстів. Проте такі релігії, як християнство й іудаїзм, 

визнали своє право створювати нові норми права. 

3. Персональний характер дії права. Це означає, що засноване на релігії право 

поширює свою дію не на певну територію, а на конкретну релігійну громаду, 

тобто індивідуально. Це одна з принципових відмінностей релігійних систем 

права від національних, що поширюють свою дію за територіальною ознакою 

— на всіх осіб у межах кордонів держави — і екстериторіальною — на своїх 

громадян за межами держави. Релігійні правові системи поширюють свою 

дію тільки на осіб, які сповідують певну релігію, незалежно від того, де, на 



якій території вони мешкають. Якщо особа відмовилася від своєї релігії, вона 

виходить зі сфери дії цієї правової системи. Таким чином, право не 

поширюється на іновірців та атеїстів. 

4. Визнання соціальної цінності права. В усіх релігіях присутня ідея 

богоугодного характеру права і воно визнається необхідним елементом 

справедливого суспільного устрою. Р. Давид зазначає, що існує два види 

принципів, якими керуються незахідні країни. Одні визнають велику цінність 

права, але саме право розуміють інакше, ніж на Заході (країни 

мусульманського, індійського й іудейсько го права), другі відкидають саму 

ідею права і вважають, що суспільні відносини повинні регламентуватися 

іншим шляхом (країни Далекого Сходу, Африки й Мадагаскару). 

5. Невизнання принципу формальної рівності прав людини. На відміну, 

наприклад, від романо-германської правової сім'ї, в якій цей принцип 

визнано як загальнолюдський, релігійні правові системи наділяють людину 

різним правовим статусом — правами й обов'язками згідно з належністю до 

певної групи, вирізненої за такими критеріями, як статевий, національний, 

релігійний або соціальний. Класичним прикладом може бути кастовий поділ 

в Індії, який визнаний і захищається індуським правом. 

ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ 

 Отже, релігійна правова система - це правова система, де основним 

джерелом права виступає священне писання. Найбільш відомими 

прикладами є ісламське право ( шаріат) і іудейське право ( Галаха). У Європі 

релігійне право не прижилося навіть в Середні віки, оскільки авторитет 

Церкви ставився виключно до духовній сфері; питання ж покарання і 

цивільного права відносились до виключної прерогативи місцевих 

правителів. У допетрівською Русі Церква не мала судової влади, однак в 

окремих випадках церковне покаяння (відхід у монастир) за згодою Церкви 

могло служити заміною окремих форм кримінального покарання.  

 Тим не менш, релігійне право у всіх випадках було не абсолютною, а 

лише переважаючою нормою. В єврейському праві діяла норма "дина 
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демалхута дина" (Закон царства - закон), що означала, що закон держави, на 

території якого проживала дана єврейська громада, повинен беззаперечно 

виконуватися. У сучасному Ізраїлі, хоча формально Галаха залишається 

домінуючою правовою нормою, закони держави все більше тіснять сферу її 

застосування.  

 В ісламському суспільстві шаріат міг поєднуватися з місцевими звичаями ( 

адат), а також до законодавства місцевих правителів; в сучасних ісламських 

країнах шаріат є лише основою законодавства, а також джерелом його 

тлумачення в спірних випадках. 

7. ТРАДИЦІЙНИЙ ТИП ПРАВОВИХ СИСТЕМ: 

ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Традиційний тип (сім'я) правових систем - сукупність національних 

правових систем, які мають загальні закономірності розвитку і подібні 

ознаки, що склалися на основі традицій як основних джерел права, котрі 

становлять тісне переплетення моральних, звичаєво-общинних, міфічних, 

релігійних, юридичних норм, визнаних державою. 

 Далекосхідну групу становлять правові системи Китаю, Гонконгу, 

Японії, Бірми, Кореї, Монголії, країн Індокитаю, Малайзії. Китай і Японія 

виділяються специфікою морально-ідеологічного підходу до права, що 

вплинув на правові системи інших країн Сходу. 

 Традиційна правова сім'я поділяється на два підтипи правових систем 

— держав Далекого Сходу і країн Африки. До далекосхідної підсистеми 

належать насамперед правові системи Китаю і Японії, а також деяких інших 

країн, що розвивалися під їх впливом, — Монголії, Кореї, Малайзії, Індонезії, 

Бірми. До другої підсистеми належать понад 40 держав, розташованих на 

африканському континенті, і Мадагаскар. 

 Африканську групу становлять правові системи країн Африки і 

Мадагаскару (Мальгаська Республіка), що розвиваються. Сьогодні на 

Африканському континенті налічується понад 50 незалежних держав, що 
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мають різний ступінь економічного, політичного і соціокультурного 

розвитку. 

 Основні загальні ознаки традиційного типу (сім'ї) правових систем: 

1) домінуючими, тобто такими, що мають пріоритет перед правовими 

нормами, є традиції - моральні норми (у китайському і японському праві) і 

норми-звичаї (в африканському праві), тобто норми, які здебільшого мають 

неписаний характер; 

2) правові норми невіддиференційовані від інших соціальних норм 

(моральних, звичаєво-общинних, релігійних та ін.), які широко 

використовуються; 

3) традиції і звичаї застосовуються в громаді завдяки тривалому 

збереженню общинного устрою (особливо в африканському праві); 

4) особа розглядається в контексті груп, до яких вона входить, а групи 

функціонують на принципах ієрархічності й одноголосності - правові 

рішення приймаються за абсолютної або відносної більшості; 

5) право здебільшого формується як система обов'язків і заборон, на 

відміну від правових систем романо-германського і англо-американського 

типів, де переважають дозволи; 

6) традиційно право реалізується без звернення до судових органів 

держави у разі його порушення, ігнорується державна допомога в 

конфліктних ситуаціях і застосовуються примирливі процедури на основі 

традицій (за допомогою жерців, старійшин тощо), тобто використовуються 

традиції позасудового вирішення спорів; 

7) зберігається вплив права колишніх метрополій на розвиток правових 

систем (в африканському праві): вплив романо-германського права - в 

Алжирі, Конго, Марокко, Сенегалі, Тунісі та ін.; вплив англійського права - у 

Нігерії, Судані, Танзанії та ін.; 

8) закон (нормативно-правовий акт) визнається вторинним джерелом 

права, а судовий прецедент не набуває значення джерела права; 



9) традиційні (моральні і звичаєві) норми протиставляються приписам 

законів та інших нормативних актів держави. 

 Кожна з груп (далекосхідна й африканська) має свої особливості, що 

дає змогу об'єднати їх у відносно самостійні групи певного типу (сім'ї) 

правових систем. Як і правові системи релігійного типу, традиційний тип 

правових систем зазнав еволюції під впливом правових систем романо-

германського й англо-американського типів, визнав норму права як модель 

поведінки, а закон - як джерело права тощо. 

 Характерні особливості традиційних правових систем: 

1. Провідним джерелом права є звичай. На відміну від правових систем країн 

Заходу, що визнали головну роль держави у створенні норм права (шляхом 

законодавчої чи судової діяльності), у традиційних правових системах у 

формуванні норм права пріоритет належить самому суспільству. Протягом 

багатьох століть підвалини правового регулювання цих країн становили 

норми звичаєвого права, що базувалися на традиціях і морально-етичних 

уявленнях народу. Звичай, який є правилом поведінки, що ввійшло у звичку 

внаслідок багаторазового застосування протягом тривалого часу, регулював 

практично всі сторони життя суспільства. 

2. Негативне ставлення до законодавства. Таке джерело права, як 

законодавство, вважалося неприродним для суспільства явищем. Негативне 

ставлення населення до законодавчого права, що сформувалося упродовж 

багатьох століть, спричинило надалі відчутні наслідки. У XX столітті після 

широкої рецепції західного права, значного поштовху в розвитку 

законодавства й кодификації склалася ситуація, коли досить велика частина 

населення стала ігнорувати ці норми права, а реальні суспільні відносини, як 

і раніше, регулювалися на підставі традиційних норм. 

3. Ігнорування державних структур в процесі реалізації норм права. Визнання 

звичаєвого права й ігнорування законодавчого спричинило особливості і в 

процесі реалізації норм права, зокрема при розгляді правових спорів. 

Протягом століть ці норми забезпечувалися здебільшого за допомогою не 



державних структур, у тому числі судів, а самокерованих суспільних 

структур і соціального тиску на правопорушників. Люди уникали звертатися 

до судів за захистом своїх прав. Переважна більшість суперечок 

вирішувалася у процесі примирливих процедур за посередництвом 

шанованих членів суспільства на основі норм звичаєвого права. 

4. Слабкий розвиток юридичної інфраструктури. Століттями ці країни не 

знали юридичних професій — суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів та ін., 

бо не існувало ні навчальних закладів для їх підготовки, ні правової науки, ні 

юридичних шкіл, ні видатних учених — носіїв правових знань. 

Традиційне право - це дуалістичне право в силу наявності елементів 

європейського і звичаєвого права, його існування у формі писемного й 

неписемного права, звичаю та релігійного закону. Проте слід сказати, що в 

основі системи джерел традиційного права і нині домінує правовий звичай. 

ВИСНОВКИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ 

 Таким чином, традиційний тип правової системи - сукупність 

національних правових систем держав, загальними рисами яких є спільність 

закономірностей і тенденцій розвитку на основі норм-звичаїв, норм-традицій 

як основних джерел права, що становлять єдність юридичних, моральних, 

міфічних приписів, які склалися природним шляхом і визнані державою. 

 Право, що притаманне традиційним суспільствам, порівняльним 

правознавством визначається як природне право соціальних спільнот, якого 

іноді дотримується більшість населення. 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Правова система кожної держави відбиває закономірності історичного 

розвитку суспільства, його історичні, національні, культурні особливості. 

Виникнення й історія розвитку правової системи держави свідчать про те, що 

на зміст і динамику правової системи впливає вся духовна культура 

суспільства: релігія, філософія, мораль, художня культура, наука. На правову 

систему великий вплив робить політика, політична культура. 



 Правове різноманіття не можна розглядати як історичний анахронізм, 

зв'язуючи його з традиціями минулих століть і юридичним консерватизмом. 

Історія кожної держави і групи країн загальної долі чи пов'язаних між собою 

міцними економічними, культурними узами і географічною близькістю 

формує стійкі правові погляди, традиції і правову культуру. Відношення до 

права неоднаково в населенні Північної, Центральної і Південної Європи. 

Законослухняність англійців, скандинавів і німців контрастує зі зневагою до 

формальних норм у кавказькому регіоні, у мусульманському світі. Отже, 

одне з корінних правових розходжень полягає в різних ідеологічних, 

релігійних і світоглядних джерелах права.  

 Родини романо-германського і загального права є, безсумнівно, 

основними в сучасному світі. Немає ні однієї правової системи, що не 

запозичила б ті чи інші елементи в однієї з цих родин, і може навіть 

видатися, що всі інші системи – це не більш, ніж пережитки, покликані 

зникнути в більш-менш далекому майбутньому в міру прогресу цивілізації. 

Однак подібна думка – це не більш ніж проста гіпотеза, що не відповідає 

реаліям сучасного світу. Звичайно, усі держави якоюсь мірою запозичають 

західні ідеї, оскільки це являється їм необхідним для збереження 

незалежності і прогресу в розвитку. Однак наші сучасники не схильні 

відмовлятися від уявлень, що ще недавно були загальновизнаними в їхніх 

країнах. Мусульманський світ, Індія, Далекий Схід, Африка далекі від того, 

щоб беззастережно приєднатися до західної цивілізації.  

 Сучасна правова карта світу розкриває розмаїття правових систем і в 

той же час свідчить про прагнення держав до зближення, єдності в 

законодавстві, правовикористовуваній діяльності в сфері регулювання 

ринкових відносин, охорони навколишнього середовища, у регулюванні 

інших сфер суспільного і державного життя. 

 В данній роботі були розглянуті риси основних правових систем 

сучасного світу. Як висновок, хотілося б відмітити, що згідно актам 

проголошення незалежності України від 24 серпня 1991р. і Конституції 



України від 26 червня 1996р. - Україна являє собою незалежну суверенну 

державу. Всі державні інститути України знаходяться на початку 

реформування, в тому числі і правова система. Україна являється країною 

кодифікованого права, тобто правову систему України можна віднести до 

романо-германської, в тобто правову систему України можна віднести до 

романо-германської, в якій головною рисою є верховенство закону. 

Найбільш важливий закон на Україні - Конституція. І для нас дуже важливо 

знайти ту ідеальну правову модель, яка б нас задовольнила.  

Але мабуть не існує ідеальної правової моделі, яка б одночасно 

підходила б для всіх країн світу. Багато плюсів можна відмітити у романо-

германської правової системи. Правові норми чітко кодифіковані, 

правозастосовнику не важко знайти ту чи іншу норму. Але з іншого боку, 

доктрина яка виражає рівність права і закону, може зіграти і негативну роль. 

Так було в 30-х роках в Німеччині і ряді інших країн, коли до влади прийшов 

тоталітарний режим, і змінив закони, поставивши закон над правом.  

 У прецендентного права перевага у тому, що воно ближче до 

практики, але з іншого боку дуже ускладнений пошук прецендентів для 

реалізації норм права.  

 Також неважко побачити, що і належність країни до однієї і тієї ж 

великої правової сім’ї, не виключає суттєвих відмінностей між 

національними правовими системами цих країн. 

 В результаті розвитку міжнародного права, торгових і економічних 

зв’язків між країнами спостерігається тенденція до зближення правових 

систем різних країн. Так в країнах «загального права» все більше значення 

набуває кодифікація, а в країнах континентального права - навпаки судовий 

прецедент. 

В результаті цього, хоч і збільшується круг джерел права, але 

спріввідношення їх впливу все рівно неоднакове. Наприклад, в країнах з 

романо-германським правом основним джерелом права є закон і підзаконний 



акт; в державах, чиї правові системи належать до англосаксонської правової 

сім’ї ведучу роль грає судовий прецедент, який інколи стоїть вище закону. 

 Зараз в англо-саксонських країнах намітилась тенденція до збільшення 

значення закону і підзаконних актів; в державах континентального прав 

навпаки, роль судової практики і прецендента зростає з кожним днем. 

 Пріорітетними серед норм права цивілізованих держав стають, перш за 

все, націлені на захист прав і свобод людини. Правда, найбільш 

складнопроцеси уніфікації правових норм і законодавства в цілому 

проходять в тих державах, правові системи, яких знаходяться під сильним 

впливом релігійних і національних традицій. 

 


