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Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни 
“Правознавство” та має на меті сприяти засвоєнню та закріпленню студентами знань 
з правознавства. Враховуючи впровадження Болонського процесу в Україні, 
важливого значення набуває перехід на якісно нові стандарти у сфері вищої освіти. 
У підручнику розглядаються актуальні питання теорії держави і права, 
конституційного, адміністративного, фінансового, банківського, цивільного, 
господарського, трудового, земельного, кримінального права тощо. 

Підручник може використовуватись викладачами та студентами вищих 
навчальних закладів при викладанні та вивченні дисципліни “Правознавство”. 
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ПЕРЕДМОВА 

Вирішення багатьох завдань щодо формування в Україні громадянського 

суспільства і відповідної йому державності поставило проблему створення міцного 

юридичного підґрунтя модернізаційних процесів перехідного суспільства, 

здійснення ефективної реформи органів держави і правової системи, здатних в 

умовах ринкових відносин і вільної конкуренції забезпечити соціальну безпеку і 

стабільність суспільства, гарантувати права і свободи людини і громадянина, 

створити рівні умови і можливості всебічного розвитку особистості. 

 Важливим кроком у цьому напрямі стало прийняття у  червні 1996 року 

Верховною Радою України Конституції, яка юридично ствердила факт становлення 

незалежної держави Україна, визначила перспективи подальшої трансформації 

суспільства на умовах орієнтації на загальнолюдські гуманістичні цінності, 

закріпила визначальні принципи демократизму, народного суверенітету, 

верховенства права, засади економічної, політичної і ідеологічної багатоманітності 

суспільного життя, створила умови для проведення парламентської, 

адміністративної, судової та муніципальної реформ, реального забезпечення 

законності та правового порядку. 

Реалізуючи конституційні положення в Україні здійснюється значна робота з 

розробки та прийняття нових законів та інших нормативно-правових актів, які б 

відповідали і потребам політичного та соціально-економічного розвитку, 

вирішуються питання їх систематизації. 

Особлива увага при цьому приділяється формуванню юридичних механізмів 

по гарантуванню і забезпеченню політичних, економічних та соціальних прав людей, 

створенню системи взаємної відповідальності держави і особи, а також підвищенню 

відповідальності громадян перед суспільством. 

Останнім часом законодавчо врегульовані питання власності, підприємництва, 

земельних відносин, обмеження монополізму та розвитку вільної конкуренції, 

захисту прав споживачів, функціонування банківської сфери, освіти тощо. 
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Певним чином вдосконалене податкове, митне та інше законодавство. 

Вжиті заходи щодо реформування судової системи та правоохоронних органів, 

переорієнтації їх діяльності від захисту інтересів держави до захисту прав особи. 

Створюються інститути соціального контролю за діяльністю органів держави, 

правоохоронних і силових відомств. 

Важливе значення в цьому плані відіграють Закон України «Про судоустрій і 

статус суддів», новий кримінально-процесуальний кодекс України та інші. 

Важливим аспектом подальшої демократизації суспільного життя, 

ефективного розвитку економічної сфери, вдосконалення господарських відносин є 

формування відповідного рівня правосвідомості та правової культури громадян, 

активне їх залучення до участі у модернізацій них процесах. Загальна роль завдання  

відводиться освітнім закладам України, які покликані забезпечувати  викладання в 

них відповідних правових дисциплін, провідне місце серед яких посідає 

"Правознавство". 

Відповідно   до   програми   підготовки   фахівців-економістів   та   з 

урахуванням багаторічного досвіду викладання цієї навчальної дисципліни в 

Київському   національному   економічному   університеті імені Вадима Гетьмана у 

підручнику викладені основні положення теорії держави і права, окремих правових 

галузей, розглядається система та компетенція державних органів, порядок 

вирішення справ у судах загальної юрисдикції та ряд інших важливих питань.  

Пропонований підручник допоможе студентам набути відповідних 

теоретичних знань, дозволить належним чином орієнтуватись у чинному 

законодавстві, сформувати навички роботи з нормативно-правовими актами, 

правильно застосувати правові норми до конкретних практичних ситуацій. 

Методологія, яка застосована для підготовки підручника та спосіб викладення 

в ньому матеріалу дасть можливість використовувати його викладачами, студентами 

вищих навчальних закладів, учнями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, 
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абітурієнтами, а також іншими категоріями громадян, які прагнуть знайти відповіді 

на різноаспектні питання правового регулювання суспільних відносин. 
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Тема: ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

1. Сутність та ознаки держави. 

2. Походження та сутність права. 

3. Функції держави. 

4. Механізм держави. 

5. Форма держави. 

6. Громадянське суспільство та соціальна правова держава. 

7. Джерела права. Систематизація законодавства. 

8. Конституція України - основа подальшого розвитку національного законодавства. 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати: походження, поняття, сутність та ознаки держави; походження та 

сутність права; функції держави та форми їх здійснення; особливості будови та 

функціонування механізму держави та її органів; форму держави, її елементи, їх 

співвідношення та взаємозв’язок; особливості становлення громадянського 

суспільства та соціальної, правової держави; поняття правової, соціальної держави, 

особливості розвитку громадянського суспільства та шляхи побудови соціальної, 

правової держави в Україні. 

2) уміти: визначити чинники походження конкретних держав та їх історичні 

типи; визначити функції держав відповідно до їх історичних типів, а також форми 

здійснення функції держави на конкретних історичних етапах їх розвитку; визначити 

особливості будови та функціонування механізму держав різних історичних типів, 

особливості органів таких держав та державного механізму; визначати характерні та 

особливі риси становлення громадянського суспільства та соціальної, правової 

держави в різних країнах і Україні зокрема. 

1. Сутність та ознаки держави. 
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Держава, як соціальний інститут, виникає на певному етапі розвитку 

суспільства. 

У додержавному суспільстві формою соціальної організації був рід, до якого 

входили люди пов'язані не тільки родинними зв'язками, а й інтересами колективного 

виробництва. 

Становлення держави пов'язане із зміною виробничих відносини первісного 

суспільства: колективне присвоєння продуктів природи переходить до більш вищого 

розряду - колективного присвоєння продуктів праці, а загальне володіння 

знаряддями праці і продуктами вжитку трансформується в общинну власність. 

Зазначене призводить до зміни суспільної організації - первісне стадо стає 

родом. Роди об'єднуються у племена, а останні у союз племен. На цьому етапі 

виникає необхідність в управлінні загальними справами, тобто виникає потреба у 

владі. 

Втіленням цієї влади були загальні збори членів роду, племені, ради старійшин, 

глава роду, вождь племені які здійснювали правління в інтересах всіх 

соплеменників. Влада базувалася на авторитеті і не давала ніяких матеріальних 

переваг. У випадках порушень звичаїв суспільний примус застосовувався у вигляді 

фізичного покарання або вигнання з роду. 

Влада первісного суспільства здійснювалась з метою узгодження волі та 

інтересів усіх членів роду чи племені. 

Удосконалення знарядь праці, виробництво великої кількості продукції сприяло 

диференціації суспільства, появі експлуатації, використанню людської праці для 

задоволення потреб окремих, більш заможних і сильніших членів племені чи роду. 

З цього часу починає змінюватись і організація влади, відбувається ієрархізація 

її органів. Замість зібрання всіх членів роду проводяться зібрання тільки головуючої 

його частини. 

З часом запроваджується принцип представництва: голови господарств входять 

у родові та общинні ради, а їх голови входять до рад фраторій і племен. Кожна така 
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владна структура визначає свою компетенцію. Органи вищого рівня починають 

запроваджувати повноваження по відношенню до органів нижчого рівня, 

відбувається розподіл функцій влади, згодом починають формуватися органи 

світської, військової, релігійної влади. 

У зв'язку з подальшим ускладненням суспільних відносин тогочасні інститути 

влади не могли задовольняти потреби дня. Тому для вирішення проблем які 

постають і виникає нова, а саме політична форма організації суспільного життя - 

держава. 

Ж.Ж.Руссо, К.Маркс, Ф.Енгельс зазначали з цього приводу, що саме 

удосконалення знарядь праці, поява приватної власності, накопичення продуктів 

виробництва і матеріальних цінностей, стали причиною соціальної нерівності, 

призвели до розпаду первіснообщинного ладу і підвели людство до створення 

нового суспільного інституту - держави з її незмінним атрибутом-владою. 

Виникнення держави в різних суспільствах обумовлене цілим рядом чинників, 

притаманних кожному з них, серед яких: економічні, культурні, релігійні, політичні, 

етнічні, географічні тощо. 

Втім держава виникає для потреб суспільства, для забезпечення його безпеки, 

регулювання відносин, управління загальносуспільними справами. 

По мірі ускладнення відносин і у зв'язку з конфліктами інтересів окремих осіб і 

груп людей між собою в суспільстві з'явились відповідні структури, що почали 

здійснювати охоронну діяльність. 

У подальшому становлення держави та її владних інститутів стимулюється 

розподілом суспільної праці й розшаруванням суспільства на соціальні групи, які 

мають різні джерела виникнення і функції, які вони виконують у суспільстві. 

Суспільство стратифікується на верстви, які зайняті безпосередньо у 

матеріальному виробництві і такі, що виконують управлінські функції. 
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Їх виконання спочатку покладалося тимчасово на окремих людей, а згодом 

управлінська діяльність набула ознак постійної професійної управлінської 

діяльності. 

Загалом утворення держави пов'язане з розпадом суспільної влади родового 

устрою і формуванням публічної влади, яка є основною ознакою держави. 

Проявами такої публічної влади на етапі становлення держави були військові 

формування, а згодом і поліція. 

Втім ця частина публічної влади не може ототожнюватись з державою, це 

тільки її частина, основою якої є примус. Державна влада відрізняється від родової 

влади перш за все територіальною, а не родовою ознакою організації населення. 

В державне утворення об'єднуються люди, що живуть на певній території на яку 

розповсюджується вплив влади, тобто у цьому проступає територіальна ознака 

держави. 

Згодом публічна влада формується повністю, втілюється в державному апараті. 

Така влада безпосередньо не співпадає з населенням, що має місце в умовах 

родового суспільства. Вона персоніфікується у вигляді соціально-професійної групи, 

яка здійснює виключно управлінські функції. Підставою виділення такої групи 

людей є суспільний розподіл праці. 

Отже, основною ознакою держави є наявність публічної влади. Ця влада має 

універсальний характер, розповсюджується на все населення, і посідає провідне 

місце серед інших владних суспільних інститутів. Крім того, ця публічна влада 

наділена повноваженнями встановлювати загальнообов'язкові норми поведінки і 

застосовувати санкції за їх порушення. На відміну від інших суспільних влад 

державна влада має спеціальний силовий механізм впливу: суд, поліцію, систему 

виконання покарань, податкову систему та контрольні органи тощо. 

Наступною важливою ознакою держави є розподіл населення по 

територіальному принципу. 
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На відміну від кровнородинних зв'язків до державного суспільства, організація 

населення за місцем проживання створює особливі соціальні відносини і зв'язки, які 

мають характер публічно-владних. 

Особливий характер зв'язку держави і особи проявляється в особливому статусі 

останньої - в державі вона стає громадянином або підданим. 

Організація влади за територіальним принципом дає можливість визначити 

межі її впливу. Територія держави є невідчужуваною і постає як основний 

матеріальний аспект на якому базуються інші складові державного управління: 

земельні ресурси, народ, формуються і функціонують політична, економічна і 

соціальна сфери життєдіяльності суспільства. 

Наявність публічної влади і територіальний аспект дають підстави розглядати 

державу як особливе політико-територіальне утворення суспільства. 

Важливими ознаками держави є наявність грошової одиниці, а також 

матеріальних, грошових ресурсів для утримання апарату публічної влади, механізму 

силового впливу (судів, армії, поліції, тюрем, місць позбавлення волі тощо), а також 

для фінансування справ загальносуспільного значення. 

Грошові ресурси (бюджет) формуються за допомогою запроваджуваних 

публічною владою податків, які стягуються у визначених розмірах і термінах. 

Ознаками держави є також наявність державних символів (герб, прапор, гімн), 

а також: суверенітет, який слід розглядати як незалежність держави, непорушність 

її території, здатність самостійно вирішувати питання внутрішнього життя і 

зовнішніх зносин, бути суб'єктом і рівноправним учасником міжнародних 

організацій. 

Суттєвою ознакою держави є її правотворча діяльність, наявність 

законодавства, загальнообов'язкових правил (норм) поведінки. 

Таким чином, держава - це суверенна, політико-територіальна організація 

громадянського суспільства, яка виражає інтереси всіх його соціальних верств, 

шляхом встановлення загальнообов'язкових правил поведінки за участю спеціальних 
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органів управління і примусу узгоджує і забезпечує ці інтереси та вирішує 

загальносуспільні справи. 

Трансформація родової організації суспільства в державу відбувалась 

поступово, на протязі тривалого часу. Причому формування державності та її 

атрибутів в різних регіонах світу мало свої особливості. 

На території Європи головними аспектами і передумовою виникнення держави 

були: поява приватної власності, накопичення матеріальних благ, соціальна 

диференціація суспільства, суспільний розподіл праці, а також приєднання територій 

за допомогою сили, збройним шляхом. 

Іншими були передумови виникнення східних держав. Це було пов'язано, перш 

за все, з більш усталеними соціальними зв'язками родового устрою, обумовленими 

земельно-общинними відносинами та їх економічною базою — колективною 

власністю. Родоплемінна верхівка, яка виконувала функції управління цією 

власністю не виділялась у матеріальному плані. її майновий  стан  і  привілеї 

залежали від посади.  Тому родова знать, використовуючи свій авторитет, 

розповсюджувала свою владу за межі роду, на певну територію, трансформуючись у 

професійних управлінців, публічну владу. До того ж, родова знать задля задоволення 

своїх інтересів вдало використовувала релігію. 

Втім в історії правової думки існує декілька теорій, які пояснюють походження 

держави по-різному. 

Однією з перших з'явилась теологічна теорія. Головною ідеєю цієї теорії є 

твердження, що держава виникає й існує як результат волі Бога. Так само і влада 

держави теж походить від Бога, тому кожен повинен виконувати державні (владні) 

настанови і приписи як такі, що йдуть від Бога. 

Зазначена теорія бере свій початок за часів Стародавньої Індії та Китаю. Крім 

того, згідно з поглядами древньоєврейського народу, Бог вважався верховним 

правителем, законодавцем і верховним суддею. 
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Пізніше ця теорія отримала своє концептуальне оформлення в працях Аврелія 

Августина (354 - 430 рр.) та Фоми Аквінського (1225 чи 1226 - 1274 рр.). 

Прибічником цієї теорії був також український мислитель Іван Вишенський (1545 чи 

1550 - після 1620 рр.) та інші. 

Набула також свого поширення патріархальна теорія, в якій стверджується, що 

держава виникла шляхом розростання сім'ї. За цим підходом сім'ї об'єднуються у 

рід; роди - у плем'я; останні - в союз племен, а згодом - у державу. Такі ідеї 

сповідували грецький філософ Арістотель (384-322 до н.е.), італійський мислитель 

Марсилій Падуанський (1275 - 1343) та інші. 

Державницька і правова думка Нового Часу дала світові договірну теорію 

походження держави. її авторами і прибічникам и були Г.Гроцій (1583 - 1645), 

Б.Спіноза (1632 - 1677), Т.Гоббс (1588 - 1679), Дж.Локк (1632-1704), Ж.Ж.Руссо 

(1712 - 1778), О.М. Радіщев (1749 - 1802) та інші. Вони вважали, що держава 

утворюється людьми шляхом мовчазної згоди для вирішення загальних справ 

суспільства, забезпечення безпеки особи та її власності, узгодження інтересів усіх 

членів суспільства. 

В кінці XIX на початку XX століття в працях мислителів Л.Гумпловича (1838 - 

1909), К.Каутського (1854 - 1938), Л.Українки (1871 - 1913) та інших були викладені 

теоретичні погляди про те, що держава утворюється шляхом застосування сили, 

завоювання слабких племен сильнішими. 

В цей же період виникла ще одна теорія походження держави - класова. Вона 

теорія пов'язує виникнення держави тільки з появою приватної власності, 

розшаруванням суспільства на антагоністичні класи, виключаючи в цьому роль 

інших факторів. Авторами її були німецькі мислителі К.Маркс (1818 -1883) та 

Ф.Енгельс (1820 - 1895). 

2. Походження та сутність права. 
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Право виникає разом з державою, як ефективний регулятор суспільних відносин 

за допомогою якого держава здійснює соціальне управління всіма сферами 

життєдіяльності суспільства. 

Появі права сприяють ті ж самі закономірності, умови і причини які викликають 

до життя державу, проте головна роль у виникненні цього соціального регулятора 

належить саме державі. За своєю суттю право значно відрізняється від правил 

поведінки, які регулювали відносини в первісному суспільстві, хоча між ними є 

безпосередній зв'язок і певна послідовність, чого не можна сказати про органи 

родового самоуправління і органи держави. 

Життя і поведінка людей первісного суспільства всебічно і детально 

регулювались цілим комплексом норм, до якого входили норми співіснування, 

вимоги моралі та приписи релігії. Встановлені в родовому суспільстві правила мали 

імперативний характер, їх виконання забезпечувалось силою звички, традицій, 

повагою та авторитетом глави роду, старійшин, вождя. Всяке відхилення від 

встановленого зразка поведінки піддавалось загальному осуду, розглядалось всім 

колективом, який і визначав за це відповідні санкції. Такими санкціями, зокрема, 

були побиття, вигнання з роду тощо. 

З виникненням держави з'являються спеціальні її органи і посадові особи, які 

покликані, розглядати факти порушень і застосовувати санкції до порушників норм. 

Згодом ці органи набувають ознак судової влади, а їх посадові особи починають 

здійснювати свої функції на постійній основі. 

Держава через ці органи починає санкціонувати звичаї і норми первісного 

суспільства та в процесі судової практики створювати нові. 

З часом, зазначені звичаї й прецедентні правила починають викладатись у 

письмовій формі і застосовуватись при розгляді подібних порушень. Тобто запис 

звичаїв і судової практики згодом набув ознак законів, у яких закріплювалась воля 

суспільства, а пізніше воля правлячої верхівки, яка забезпечувалась силою 

державного примусу. Поступово зміст записів норм розширювався, до нього почали 
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включатись приписи, що встановлювали збори і податі з населення, які 

використовувались державою для утримання її органів, зокрема і судових. 

Серед перших писаних законів слід назвати закони Солона (640 чи 635-бл. 559 

до н.е.) в Афінах, закони XII таблиць в Римі, договори київських князів Олега (907 і 

911 рр.) та Ігоря (945 р.) з греками, "Руську Правду" (норми якої відносяться до XI - 

початок XIII ст.) тощо. 

Проте, в правовій науці існує декілька теорій, які обґрунтовують різні версії 

походження права. Зокрема, теологічна теорія, грунтуючись на вірувальному 

компоненті свідомості людини, пояснює, що витоками права є воля Бога, а метою 

права є боротьба зі злом і утвердження на землі добра і справедливості. Позитивне 

(писане, встановлене волею людей) право розглядається як продовження волі Бога і 

є беззаперечним до виконання. Ця теорія виникла задовго до нашої ери, отримала 

своє обгрунтування в працях апологетів християнства в епоху середньовіччя 

(Ф.Аквінський), та подальший розвиток в західноєвропейських течіях неотомізму в 

XIX - XX століттях. 

Найбільш поширеною свого часу була теорія природного права, яка в 

інтерпретованому вигляді набула свого поширення в XX столітті. Прибічники цієї 

теорії (згадувані вище Г.Гроцій, Б.Спіноза, Т.Гоббс, Д.Локк, С.Оріховський - 

Роксолан, Ф.В. Тарановський та інші) вважали, що позитивне право бере свій 

початок з вічних законів природи, з природи людини. Природні закони виникають та 

існують самостійно. Людина в процесі життєдіяльності пізнає їх суть і втілює в 

позитивному праві. Водночас природне право розглядається як критерій 

позитивного, волевстановленого права. 

В XVIII - XIX століттях в Німеччині була сформована історична школа права, 

представники якої Г.Гуго (1764 - 1844); Ф.Савіньї (1779 - 1861); Г.Пухта (1798 - 

1846) розробили теорію, яка стверджувала, що право зароджується та розвивається 

історично, випливає із свідомості народу, нації. Схожою до неї була психологічна 
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теорія права (Л.И.Петражицький (1867 -1931)), яка пояснювала походження права 

особливостями психіки людей, переживаннями та емоціями. 

Марксистська теорія права (К.Маркс, Ф.Енгельс) причинами виникнення 

права вважала економічні відносини, класовий поділ суспільства, а його суттю 

возведену в закон волю пануючого класу. 

Між іншим право, виникаючи разом, з державою як соціальний регулятор, 

функціонує у суспільстві одночасно з іншими нормами: релігійними, 

корпоративними, технічними, нормами моралі, які певною мірою теж регулюють 

суспільні відносини. 

Проте право суттєво відрізняється від них, має притаманні тільки йому 

особливі ознаки. Перш за все - це нормативність права. Право складається з норм, 

тобто правил поведінки загального характеру. Воно встановлює дозволи, заборони, 

права і обов'язки учасників правових відносин. Наприклад, частиною І ст.6 Закону 

України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року визначено, що щорічна основна 

відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за 

відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. 

Зазначена норма за своїм змістом є правилом загального характеру, яка 

визначає права усіх працюючих громадян, а не конкретної особи, на щорічну 

відпустку, а також обов'язки роботодавців про обов'язкове щорічне надання 

відпустки працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні. 

По-друге, право має формальну визначеність. Норми права згідно з правилами 

юридичної техніки викладені в законах, а також в підзаконних нормативно-правових 

актах (Указах Президента України, Постановах Верховної Ради України, Постановах 

Кабінету Міністрів України відомчих наказах та інструкціях тощо), які є своєрідною 

формою її закріплення. 

По-третє, право, на відміну від інших соціальних норм суспільства, являє собою 

чітку систему пов'язаних між собою норм. В багатьох випадках дія однієї норми 

викликає дію інших норм. Наприклад, ст. 4 Конституції України встановлює 
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політико-правовий зв'язок громадянина і держави, зазначає, що в Україні існує єдине 

громадянство. Водночас підстави набуття і припинення громадянства України 

визначаються Законом "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року. 

По-четверте, право є системою загальнообов'язкових норм. Юридичні норми 

носять імперативний характер, розповсюджуються на всю територію держави і на 

всіх осіб, яким вони адресовані. 

По-п'яте, право виражає загальносуспільні, групові та індивідуальні інтереси. 

Наприклад, парламент держави як єдиний орган законодавчої влади, орган 

загальнонаціонального представництва  в  процесі  законодавчої, діяльності на  

стадіях реалізації, визначених Конституцією України, суб’єктами їх законодавчої 

ініціативи, розробки, обговорення та прийняття законопроектів враховує і узгоджує 

інтереси всіх суб'єктів суспільних відносин: суспільства в цілому, держави, 

політичних партій, об'єднань громадян, соціальних верств населення і соціально-

професійних груп (які акумулюють в собі індивідуальні інтереси своїх членів), 

громадян узагальнені інтереси (як результат компромісу) знаходять свій вираз в 

законі, який постає як втілена загальна воля. 

По-шосте, право гарантується і забезпечується державою, через відповідні її 

органи. Вона наділена повноваженнями застосовувати певні заходи впливу 

(переконання і примусу) щодо виконання всіма суб'єктами суспільних відносин 

правових приписів. Для цього в державі створюються спеціальні органи і установи 

(судова і прокурорська системи, міліція, пенітенціарна система тощо). 

В цілому, право - це система формально визначених в офіційних джерелах 

(законах та інших нормативно-правових актах) загальнообов'язкових, гарантованих 

державою норм (правил) поведінки, призначенням якої є регулювання суспільних 

відносин. 

Право є соціальним явищем, нормативною системою суспільства. Наділяючи 

учасників суспільних відносин правами і обов'язками право переводить їх у форму 

правових відносин, впорядковує стосунки суб'єктів цих відносин. Обмежуючи 
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певним чином свободу окремих учасників суспільних відносин свободою інших і 

узгоджуючи індивідуальні та загальні інтереси, право забезпечує цілісність і 

стабільність суспільства. Право знаходиться у постійному взаємозв'язку з державою. 

З одного боку право визначає правове поле функціонування держави у суспільстві, 

юридичний статус її органів, з іншого - держава, як один із важливих суб’єктів, бере 

безпосередню участь в застосуванні права. 

По мірі розвитку суспільства соціальна роль права постійно зростає. 

Особливого значення воно набуває в перехідних суспільствах, коли відбувається 

формування основ громадянського суспільства, демократичної, правової і соціальної 

державності, що є характерним для України. 

Право, в цих умовах, нормативно закріплюючи і охоплюючи соціально значиму 

діяльність суб'єктів суспільних відносин, постає як норма свободи, створює умови 

для свободної діяльності людей, гарантує і забезпечує їх політичні, економічні та 

соціальні права. 

Наповнюючись гуманістичним змістом право зв'язує державу, чіткіше визначає 

межі її впливу на життя людини. Функціями права в цей період є, перш за все, 

створення основ вільної економічної діяльності людини для досягнення відповідного 

рівня її добробуту, забезпечення її особистої і майнової безпеки, компромісу і 

злагоди у суспільстві. Функцією права є також забезпечення всебічної участі людини 

в суспільному житті, права на свободу об'єднання у політичні партії та громадські 

організації для впливу на рішення владних органів держави, здійснення соціального 

контролю, захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів. 

Крім того, право закріплює умови свободної діяльності людини в сфері сім'ї, 

побуту і культури. 

3. Функції держави. 

Держава створюється для виконання низки завдань, які ставить перед нею 

суспільство. Конкретні напрями діяльності держави з вирішення таких завдань 
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громадянського суспільства, узгодження та забезпечення інтересів його суб'єктів 

отримали назву функцій держави. 

Функціональний підхід до з'ясування сутності держави дає можливість 

визначити її соціальну роль та призначення в суспільному житті, зміст діяльності, 

завдання відповідно до того чи іншого історичного етапу розвитку. 

Функції держави не є чимось сталим, раз і назавжди визначеним. Вони 

змінюються, розвиваються разом з державою, відповідно до вимог, які ставить перед 

нею суспільство. 

Відмирання одних і поява інших функцій відбувається протягом всього 

історичного розвитку держави, в залежності від сутності, змісту та характеру 

взаємовідносин суспільства та держави, завдань які суспільство ставить перед нею і 

вирішення яких залишає за собою. 

Для ліберальної (лат. liber - вільний) моделі громадянського суспільства 

характерним є обмеження впливу держави на всі сфери його життєдіяльності і, 

безумовно, звуження її функцій. 

Водночас для моделі суспільства, яке базується на принципах етатизму 

(одержавлення суспільного життя), визнання особливого статусу держави в 

суспільстві, характерним є більш широкий вплив держави на його економічну, 

соціальну і політичну сфери. 

Для розвиненого громадянського суспільства і відповідної йому демократичної 

політичної організації - соціально-правової держави, характерним є юридично 

визначене, обмежене втручання держави в справи суспільства, чітке визначення її 

функцій по відношенню загальних питань та соціальної безпеки. 

Серед функцій соціальної правової держави слід виділити основну, внутрішні 

та зовнішні її функції. Критерієм такої класифікації є відносини впливу держави: в 

сфері економіки культури, освіти, забезпечення законності і правового порядку, 

охорона прав і свобод людини і громадянина тощо. 
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В основній функції проявляється соціально-правовий зміст держави, характер її 

відносин з громадянським суспільством, суб'єктами міжнародних відносин. Вона 

"пронизує" інші функції держави, відіграє важливу роль в визначенні форм та 

методів діяльності держави. 

Змістом основної функції держави є її діяльність з забезпечення об'єктивних 

умов життєдіяльності всього суспільства, демократичних умов функціонування 

інститутів громадянського суспільства, гідних умов життя людини, її здоров'я, 

навколишнього природного середовища, соціально-культурних, економічних і 

політичних умов. 

Реалізація основної функції соціальної правової держави здійснюється через її 

внутрішні і зовнішні функції. 

Внутрішні функції - пов'язані з реалізацією завдань суспільства всередині 

країни, зовнішні - на міжнародній арені, як суб'єкта міжнародно-правових відносин. 

До внутрішніх функцій відносяться: а) політична - розробка політичної 

стратегії і тактики розвитку громадянського суспільства, його модернізації; б) 

економічна - здійснення в межах, передбачених законодавством регулюючого 

впливу на економічну сферу: створення умов для ринкової економіки і вільної 

конкуренції; забезпечення рівності всіх форм власності; створення умов для 

підприємництва, інвестиційної діяльності; захист прав споживачів; здійснення 

контролю за експортом та імпортом певних груп товарів; в) бюджетна та 

фінансового контролю; г) забезпечення народовладдя, охорона законності і 

правового порядку, прав і свобод людини і громадянина; д) екологічна - здійснення 

заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, та природних 

ресурсів; є) інформаційно-комунікативна - створення та забезпечення 

функціонування систем зв'язку та інформатизації, демократичних умов діяльності 

електронних та друкованих засобів масової інформації; ж) культурна -розвиток 

освіти, науки, культури; державної та мов національних меншин; забезпечення і 

охорона культурної спадщини, пам'яток архітектури; сприяння розвитку народної 
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творчості, самобутності народів; з) соціальна -створення та забезпечення надійної 

системи соціальної безпеки, усунення чинників загроз з боку ринкової стихії; 

гарантування рівних можливостей для громадян з забезпечення добробуту; розробка 

та забезпечення реалізації соціальних програм щодо усунення соціальної нерівності, 

надання адресної допомоги незахищеним верствам населення, створення умов для 

меценатства та благодійної діяльності; подолання безробіття. 

До зовнішніх відносяться функції: а) захисту суверенітету; б) інтеграції в 

міжнародну спільноту самодостатніх демократичних держав; в) 

зовнішньоекономічної діяльності; г) співпраці з іншими державами і міжнародними 

організаціями; д) міжнародного співробітництва з питань охорони довкілля, 

навколишнього природного середовища; є) боротьби з міжнародним тероризмом, 

"відмиванням" коштів здобутих злочинним шляхом, наркобізнесом, торгівлею 

людьми і нелегальною міграцією. 

Водночас суспільство, уповноважуючи державу на здійснення функцій доручає 

їй визначати форми і методи їх реалізації. 

Основними формами реалізації функцій держави є правові, а саме: правотворча 

діяльність (прийняття законів з метою регулювання відповідних груп суспільних 

відносин, визначення юридичного статусу органів держави, органів, що здійснюють 

управлінську та виконавчо-розпорядчу діяльність тощо); соціальне управління та 

виконавчо-розпорядча діяльність (здійснення управлінської діяльності щодо 

регулювання сфер життєдіяльності суспільства, забезпечення виконання законів, 

інших нормативно-правових актів, видання актів та прийняття рішень розпорядчого 

характеру, здійснення контролю тощо); правоохоронна діяльність (захист прав і 

свобод людини і громадянина, забезпечення законності та правового порядку); 

здійснення правосуддя, застосування державного примусу за порушення норм права 

тощо. 

Серед організаційних форм реалізації функцій держави головними є науково-

прогностична, політична та інша діяльність. 
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Держава, а також об'єднання громадян інші суб'єкти громадянського 

суспільства створюють наукові і дослідні установи (економічного, юридичного, 

соціологічного тощо профілю) для вивчення стану, динаміки та тенденцій розвитку 

суспільства, розробки теорій його трансформації та модернізації; визначення 

перспектив входження до міжнародної спільноти демократичних країн; гармонізації 

національного законодавства з міжнародним правом; збору та дослідженню 

інформації; проведення організаційної діяльності щодо забезпечення здійснення 

основних напрямів діяльності держави тощо. 

Відповідно до свого характеру і змісту держава обирає методи здійснення 

функцій серед яких: економічні (забезпечення економічної багатоманітності, 

обмеження монополізму і розвиток конкуренції, ліцензування, створення умов для 

інвестування тощо); соціальні (створення умов для благодійної діяльності, надання 

пільг та субсидій, стимулювання виробництва товарів широкого вжитку та предметів 

першої необхідності тощо); переконання (стимулювання правомірної поведінки 

громадян, суб'єктів виробництва і підприємницької діяльності) та примусу 

(застосування юридичних санкцій до правопорушників). 

4. Механізм держави. 

Для виконання функцій держави створюється механізм держави - ієрархічна 

система органів, які наділені повноваженнями безпосередньо здійснювати державну 

владу, а також: державних установ, відомств і підприємств за допомогою яких 

реалізуються функції держави. 

Та частина механізму держави яка безпосередньо уповноважена здійснювати 

державну владу (парламент, президент, уряд, судові органи, прокуратура), управляти 

загальними справами суспільства, виконувати функції держави називається 

державним апаратом. 

В державному апараті на професійній основі працюють виборні особи 

(депутати, президент) або державні службовці, статус яких визначений нормативно-

правовими актами. Наприклад, Законами "Про статус народного депутата України" 
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від 17.11.1992 № 2790-ХИ, "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723-ХП, "Про 

прокуратуру" від 05.11.1991 № 1789-ХІІ та іншими. 

Для здійснення своїх повноважень державним органам (державному апарату) 

надаються матеріальна база (приміщення, транспорт, засоби зв'язку, організаційна 

техніка тощо) та фінансові кошти, які формуються з податків. 

Органи держави безпосередньо пов'язані з її функціями, вони змінюються, 

з'являються нові, постійно вдосконалюються відповідно до історичного типу 

держави та її функцій на тому чи іншому етапі розвитку, в ту чи іншу епоху. 

Скажімо, органи соціальної правової держави (відповідно до її функцій) суттєво 

відрізняються від органів феодальної чи буржуазної держави. 

Механізм сучасної демократичної держави - складне системне соціальне явище, 

в основі якого воля народу, носія суверенітету і єдиного джерела влади. Шляхом 

виборів народ бере безпосередню участь у формуванні його органів та здійсненні 

контролю за виконанням наданих їм повноважень. 

Основним принципом будови механізму держави і його органів є поділ влади 

(на законодавчу, виконавчу і судову) основна мета якого виключення можливості 

концентрації влади в одних руках (одним органом) та забезпечення можливості 

реалізації громадянами прав і свобод. 

Перш за все принципи поділу влади це система "стримувань і противаг" однієї 

влади іншою, запорука узурпації влади, стабільності суспільства, демократичного 

політичного режиму та реального народовладдя. 

В юридичній науці і практиці виділяють такі органи держави: представницькі; 

глава держави; виконавчі; судові. 

Представницькі органи - провідні органи сучасної держави в якій народ 

реалізує свій суверенітет. В системі органів влади вони є первинними органами, 

тобто такими, що не створюються ніякими іншими органами, а обираються 

безпосередньо народом у встановленому законом порядку і від нього отримують свої 

повноваження. В практиці державотворення такі органи мають різні назви 
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(парламент - в Англії, Канаді, Індії; сейм – в Польщі; державні збори - в Угорщині 

тощо). Обираючи представницький орган, народ надає йому право здійснювати 

суверенітет від його імені. 

Проте не всі представницькі органи, які формуються шляхом народного 

волевиявлення є органами держави. Не можна уважати органами держави і 

елементами її механізму органи місцевого самоврядування, наприклад, обласні та 

районні ради. Вони не наділені повноваженнями здійснювати загальносуспільні 

справи, а уповноважені лише вирішувати спільні інтереси відповідних 

територіальних громад, тобто питання місцевого (регіонального) значення. 

Органи загальнонаціонального представництва - парламенти бувають одно або 

двопалатні, основними їх функціями є законодавча, бюджетна, установча та 

контрольна. Зазначені напрями діяльності представницьких органів отримали назву 

парламентаризму. 

Законодавча діяльність - це делеговане народом своїм представникам 

(депутатському корпусу) виключне право приймати закони - нормативні акти вищої 

юридичної сили. 

Фінансова функція парламенту полягає у встановленні податків, щорічному 

схваленні державного бюджету та здійсненню контрою за його витратою. 

Установча функція парламенту полягає в формуванні інших (вторинних) 

державних органів, безпосередньому призначенні посадових осіб, або надання згоди 

на таке призначення. 

Функція парламентського контролю - це здійснення контролю за діяльністю 

уряду, інших органів державної влади. Формами такого контролю, наприклад, є 

заслуховування щорічних та позачергових послань глави держави, усунення глави 

держави з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), проведення 

парламентських слухань, заслуховування звітів уряду, проведення розслідувань з 

питань, що становлять суспільний інтерес тощо. 
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Глава держави - це орган держави, який є символом єдності нації, виступає від 

імені держави, офіційно представляє її як всередині, так і в міжнародних відносинах. 

Главою держави в республіках є президент, а в монархічних державах -монарх. 

В більшості сучасних держав главою держави є президент, який обирається 

безпосередньо населенням (наприклад, Франція, Україна, Росія та ін.), парламентом 

(наприклад, Молдова), або колегією виборців (наприклад, США), або парламентом і 

спеціально обраними для цього представниками народу (наприклад, ФРН). 

Монарх, як правило, є невиборним главою держави, який отримує свої 

повноваження в спадок (наприклад, Японія, Бельгія, Іспанія). Інколи монархи 

обираються на певний термін (наприклад, Саудівська Аравія, Малайзія, ОАЕ). 

Органи виконавчої влади - це виконавчо-розпорядчі органи, які безпосередньо 

здійснюють на державному рівні оперативне управління загальносуспільними 

справами. Як правило, виконавчий орган держави - це уряд, колегіальний орган 

управління, який приймає рішення шляхом голосування. 

Водночас в президентських республіках, абсолютних та дуалістичних монархіях 

такий колективний орган відсутній, оскільки глава держави сам очолює виконавчу 

владу і здійснює безпосереднє управління справами суспільства за допомогою 

міністрів. 

Назва органу виконавчої влади і його компетенція визначається конституцією та 

законами. Зокрема, виконавчу владу в ФРН здійснює Федеральний уряд, у Франції - 

Рада міністрів, в Китаї - Державна рада, в Україні - Кабінет міністрів. 

За своїми функціями органи виконавчої влади є виконавчо-розпорядчими 

органами загальної компетенції. їх діяльність здійснюється у формі керівництва 

органами та установами спеціальної компетенції (наприклад, міністерствами), які 

здійснюють управління в конкретних сферах суспільних відносин: економіки, 

освіти, культури тощо. 

Основним напрямом діяльності органу виконавчої влади є організація 

виконання законів, прийнятих парламентом та інших нормативно-правових актів 
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(наприклад, указів президента, постанов уряду тощо). Крім того, до компетенції 

урядів ряду країн належить обов'язок розробки загальнодержавних програм, 

боротьба з безробіттям, вирішення питань зайнятості населення, розробка проекту 

державного бюджету. Уряд може бути наділений правом законодавчої ініціативи, 

тобто можливістю розробляти і подавати на розгляд законодавчого органу проектів 

законів. Наприклад, згідно п.1 ст.93 Конституції України таким правом наділений 

вищий орган виконавчої влади нашої держави - Кабінет Міністрів України. 

Важливе місце в механізмі держави посідають судові органи, головною 

функцією яких є розгляд справ, що мають юридичне значення. В демократичних 

державах судові органи є незалежними, підкоряються тільки законам і здійснюють 

правосуддя у встановленому процесуальним законодавством порядку. В країнах де 

джерелом права визнається судовий прецедент, суди приймають участь у 

правотворчості (наприклад, США, Великобританія, Канада). 

Сукупність всіх судів певної держави називається юстицією, а сукупність 

питань їх компетенції - юрисдикцією. Завданням судової влади є забезпечення 

принципу верховенства права і закону, виконання юридичних приписів всіма 

суб'єктами суспільних відносин, законності і правопорядку, захисту прав і свобод 

людини і громадянина. Принципи судоустрою і судочинства закріплюються в 

конституційному порядку. 

Перш за все це: незалежність суддів і підкорення їх тільки закону; здійснення 

правосуддя тільки судом; колегіальність судочинства; можливість оскарження 

судових рішень; обов'язковість судових рішень; гласність і відкритість судового 

розгляду справ; змагальність і рівноправність сторін; усний і наочний характер 

судочинства; конституційність судових рішень. 

Складовими апарату держави та її механізму є також силові відомства, основа 

владної сили держави: прокуратура , військо та інші збройні формування, міліція 

(поліція), органи безпеки та розвідки, органи виконання покарань. Вони наділені від 
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імені суспільства правом державного примусу і покликані забезпечувати державний 

суверенітет, стабільність суспільства, права," особисту і майнову безпеку громадян. 

Як зазначалось, елементом механізму держави є державні установи і державні 

підприємства, які здійснюють практичну діяльність по реалізації функцій держави в 

економічній, культурній, соціальній сферах. 

Державні установи і підприємства на відміну від органів держави не наділені 

владними повноваженнями. їх призначенням є матеріальне і духовне виробництво 

(здійснення господарської діяльності і громадських робіт, виробництво продукції, 

надання послуг тощо; виконання функцій у сферах культури, освіти, охорони 

здоров'я). Окрім зазначеного вони створюють відповідні умови для функціонування 

механізму держави. Керівництво державними установами і державними 

підприємствами здійснює державний апарат. 

5. Форма держави. 

Категорія "форма держави" є науковою абстракцією і застосовується в теорії 

держави й права для з'ясування механізму, способів "формування", організації і 

функціонування держави. 

В цілому форма держави - це її устрій, який проявляється в характері 

політичних відносин громадян між собою, громадян і держави в процесі здійснення 

нею управління суспільними справами; сукупність способів організації, устрою і 

здійснення державної влади, які виражають її сутність. 

Форма держави як цілісна категорія може бути розглянута через її окремі 

елементи. Такими елементами форми держави є: а) форма правління; б) форма 

державного устрою; в) політичний режим. 

Форма правління - відображає способи утворення та організації державної 

влади. Форма державного устрою - це зовнішнє оформлення держави в просторових 

межах, способи організації державної влади на певній території, взаємозв'язок 

органів держави та її окремих частин між собою. 
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Політичний режим - це сукупність прийомів і методів реалізації державної 

влади, яка характеризується якісною і кількісною мірою участі народу, націй, верств, 

соціальних груп і окремих громадян у її здійсненні. Тобто форма правління, 

державний устрій і політичний режим не окремі явища, а елементи, або аспекти 

органічного цілого - форми держави, які її характеризують. 

Серед трьох розглянутих елементів, або аспектів форми сучасної держави 

домінуючим є політичний режим, оскільки він відіграє вирішальну роль у порівнянні 

з двома іншими, певною мірою може розглядатися як їх політична передумова. 

Історія свідчить, що демократичні тенденції суспільства обумовлюють зміну форми 

правління. 

Водночас і форма правління теж має значний вплив на два інші елементи форми 

держави і особливо на політичний режим. Форма правління, скажімо монархія, може 

чинити опір демократичним тенденціям суспільства. 

Слід наголосити, що форма держави не є чимось сталим, незмінним. Вона 

постійно розвивається і змінюється відповідно до трасформаційних процесів, які 

відбуваються в тому чи іншому суспільстві. 

Форма правління є відображенням способів організації державної влади 

конкретної держави. 

Основними формами правління, якщо розглянути їх в історичному плані, є 

монархія і республіка. Юридичними ознаками монархії є: довічне користування 

владою; спадковість верховної влади, яка регулюється законом чи звичаєм; 

представлення держави в міжнародних відносинах не за дорученням (мандатом), а за 

власним правом; відсутністю юридичної відповідальності монарха як глави держави. 

Монарх - це одноособовий глава держави, який як правило, отримує владу у 

спадок. Історії відомі абсолютна (необмежена) та обмежена монархії. 

Головною ознакою абсолютної монархії є відсутність якихось державних 

органів, що обмежують повноваження монарха. 
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Для абсолютної монархії характерна наявність постійної армії на чолі з 

монархом, державної казни з системою постійних податків, наявність інституту 

дворянства, правління чиновників і поліцейських. 

В часи становлення буржуазного суспільства виникає конституційна монархія - 

в якій влада монарха обмежується представницьким органом, що знаходить своє 

закріплення в конституції, яка затверджується парламентом, а монарх не може її 

змінити. Конституційна монархія може бути дуалістичною і парламентарною. 

В дуалістичній монархії влада мала подвійний характер. Фактично і юридично 

вона була розділена між урядом, який формувався монархом і парламентом, 

завданням якого була законодавча діяльність. 

Управління країною здійснював монарх, перед яким звітував уряд. 

Дуалізм полягав у тому, що монарх виражав переважно інтереси феодалів, а 

парламент - буржуазії та інших верств населення. 

Парламентарно-монархічна форма правління виникає в часи становлення 

буржуазного суспільства. 

В парламентарній монархії монарх формально зберігає статус глави держави. 

Уряд формується парламентом з представників партії (чи партій), які отримали 

більшість голосів на виборах і відповідає перед ним. Лідер партії, яка має найбільшу 

кількість мандатів - стає главою уряду, законодавчі акти приймаються парламентом і 

формально підписуються монархом. Фактично монарх не має впливу на законодавчу 

і судову владу і символічно впливає на виконавчу владу. 

Сьогодні така форма правління зафіксована в конституціях та інших законах 

Бельгії, Данії, Іспанії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Японії. 

Парламентарною монархією є також Великобританія. 

Збереження такої форми правління значною мірою обумовлене тим, що сам 

монарх сприймається не тільки як державний інститут, а й як символ єдності народу. 

Республіка (від лат. res publica - громадські справи), як форма правління 

характеризується перш за все: виборністю органів державної влади на визначений 
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строк та їх колегіальністю; наявністю виборного на певний термін глави держави; 

похідним характером державної влади джерелом якої є народ. За своєю суттю вона є 

похідною від суверенітету народу, виконує його доручення; крім того, республіка 

характеризується ще й юридичною відповідальністю глави держави. 

В парламентській республіці провідна роль в організації державного життя 

належить парламенту (наприклад, Італія, Греція). Уряд формується парламентом, з 

депутатів, які належать до партій, що мають більшість голосів у парламенті і 

підзвітний йому. Головна функція парламенту - законодавча робота, контроль за 

виконавчою владою, розробка і затвердження державного бюджету, визначення 

основних напрямів соціально-економічного розвитку держави, визначення засад 

зовнішньої політики. 

Глава держави в таких республіках обирається парламентом або спеціальною 

колегією виборців. Він має широкі повноваження серед яких: право розпуску 

парламенту; офіційне оприлюднення законів; видання указів; призначення глави 

уряду. Крім зазначеного, глава держави є верховним командувачем збройних сил. 

Президентська республіка - така форма правління, за якої президент суміщує 

повноваження глави держави і глави уряду в одній особі (наприклад, США), або 

безпосередньо формує склад уряду і призначає його голову. 

В такій республіці президент обирається не парламентом, а всіма громадянами, 

та має більш широкі повноваження ніж в парламентській республіці. Зокрема, 

оголошує надзвичайний стан, затверджує закони шляхом підписання; головує на 

засіданні уряду; призначає членів верховного суду. 

Але як зазначалось раніше, форма держави не є чимось сталим. Теж саме 

стосується такого її аспекту, як форма правління, і зокрема республіки. Тому 

останнім часом виникли змішані (парламентсько-президентські та президентсько-

парламентські) республіки, які мають ознаки як президентської так і парламентської. 

Змішаними республіками є Україна, Франція, Португалія та інші. 
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Історично першою змішаною формою правління була Веймарська республіка в 

Німеччині 1919-1933 роках. 

Що стосується форми державного устрою, можна зазначити, що під ним 

розуміється адміністративно-територіальна організація державної влади, 

співвідношення її частин між собою і з державою в цілому. 

За таким підходом держави бувають: унітарні (прості), та федеративні 

(складні). 

Унітарна держава - це проста, цілісна держава, яка поділяється тільки на 

адміністративно-територіальні одиниці і не включає до свого складу ніяких інших 

державних утворень, які були б наділені суверенітетом. В них існують єдині 

конституційні принципи, тільки одна система центральних органів влади (один 

парламент, один уряд, один верховний суд), як правило, одна валютна система, одна 

армія та ін. (наприклад, Франція, Фінляндія, Швеція, Естонія та ін.). Відповідно до 

Ч.П ст.2 Основного Закону Україна також є унітарною державою. 

Федеративна держава - це складна держава, до якої входять інші утворення - 

суб'єкти федерації, які наділені державним суверенітетом. Федерація може бути 

союзною або автономною. В союзній федерації, заснованій на договорі суверенних 

держав, зберігається в повному обсязі їх суверенітет та повноваження щодо 

вирішення питань внутрішньої і певною мірою зовнішньої політики. В союзній 

федерації разом з вищими органами федеральної влади існують вищі владні органи її 

суб'єктів. В автономній федерації її суб'єкти не мають ознак суверенітету і наділені 

правом самостійного вирішення лише питань місцевого значення. 

Територія федерації складається із сукупності територій її суб'єктів, а 

громадяни суб'єктів федерації водночас є громадянами всієї держави. 

Федерація має єдині збройні сили, фінансову, податкову, грошову систему. Для 

федерації характерним також є наявність конституції і системи законодавства як на 

федеральному рівні так і на рівні її суб'єктів. 

Держави можуть об'єднуватись в конфедерації та співдружності. 
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Конфедерація - це союз держав, який утворюється на підставі договору або 

угоди для певних, визначених цілей: політичних, військових, економічних. 

Конфедерації, як правило, бувають тимчасовими. Після утворення конфедерації 

можуть трансформуватися в федерацію або розпадатись. Як правило єдиного 

державного конфедеративного апарату не існує, створюються лише координаційні 

органи. Конфедерація не має також єдиного законодавства, громадянства, судової 

системи. 

Водночас від конфедерації слід відрізняти особливу форму об'єднання держав - 

співдружність. Метою такого утворення є, як правило, економічні, культурні, 

політичні, екологічні та інші питання, які мають глобальний характер. Правовою 

основою об'єднання держав у співдружність може бути договір, угода, декларація, 

статут. Серед різновидів такої співдружності слід назвати Британську співдружність 

націй (до 1947 року), яка була утворена Вестмінстерським статутом в 1931 році. її 

членами стали держави - колишні домініони, що визнавали главою держави 

англійського короля та інші держави, які мали свого главу держави. 

Прикладом такої форми об'єднання держав є також співдружність незалежних 

держави, яка була утворена в 1991 році і складається з 12 держав - колишніх 

суб'єктів СРСР (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, 

Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна). 

Як зазначалось, політичний режим - це сукупність прийомів і методів реалізації 

державної влади, яка характеризується якісною і кількісною мірою участі народу, 

націй, верств, соціальних груп і окремих громадян у її здійсненні. 

Політичний режим відображає не тільки характер і зміст держави, а й 

політичної системи суспільства. Сучасний політичний режим можна поділити на два 

види: демократичний та антидемократичний, а також перехідний (від 

антидемократичного до демократичного). Чинниками становлення і умовами 

існування демократичного політичного режиму є реальне утвердження 

парламентаризму, участь народу у формуванні органів держави та будова влади за 
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принципом її поділу, верховенство права і закону, наявність інститутів 

громадянського суспільства, політичної, економічної та ідеологічної 

багатоманітності, дієвого механізму захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Антидемократичний режим є антиподом демократичного. За такого режиму 

держава в особі його органів превалює над суспільством, не опікується його 

проблемами, влада концентрується в руках однієї особи, групи осіб або керівної 

партійної верхівки. Народ не приймає участі у формуванні органів держави, або його 

участь у цьому є формальною. Відсутні інститути соціального контролю за владою, 

яка надзвичайно бюрократизується  і  вражається  корупцією.  Антидемократичний 

режим сприяє утвердженню офіційної державної ідеології, забороняє діяльність 

опозиції. Для суспільств з антидемократичним політичним режимом характерним є 

порушення прав і свобод людини і громадянина. 

За такого політичного режиму законодавство втрачає гуманістичний зміст, 

відходить від визначальних принципів права як справедливості, його провідними 

ідеями стає доцільність, забезпечення панівної ідеології, волі особи (групи осіб), 

керівної партійної верхівки, політичної та економічної основи режиму. Різновидами 

антидемократичного режиму є авторитарний і тоталітарний режим. 

Авторитаризм проявляється концентрацією і централізацією влади, 

застосуванням силового тиску на опозицію, використанням для свого утвердження 

силових відомств, обмеженням політичних прав громадян, гласності, тиском на 

засоби масової інформації, "дозування" демократії, стримування розвитку 

суспільства та його демократичних інститутів. 

Тоталітаризм (лат. Іоіаііз - цілий, повний) - одна з форм авторитаризму, для 

якого характерним є узурпування влади і її використання у вузьких кланових 

(партійних), групових інтересах, надзаконність влади, повний (тотальний) контроль 

над всіма сферами суспільного життя, надмірна зверхність держави над 

суспільством і особою, обмеження прав і свобод людини, панування державної 

ідеології, надмірна мілітаризація і надання надзвичайних повноважень силовим 
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відомствам (поліцейсько-міліцейському апарату, органам безпеки, військовим 

формуванням), неприпустимість інакомислення та політичні репресії, фізичне 

знищення опозиції (наприклад, комунобільшовицький, фашистський, расистський 

режими). 

6. Громадянське суспільство та соціальна правова держава. 

Найбільш доскональною державою сучасності є демократична, соціальна, 

правова держава. 

Становлення аспектів правової державності розпочалось після буржуазних 

революцій в ХУП-ХУПІ ст. в країнах Західної Європи. Реформаційні процеси, які 

почались у цей час сприяли поступовому відокремленню держави від суспільства, 

зменшенню її впливу на суспільне життя. З цього часу характер і зміст відносин та 

зв'язків суспільства та держави почав змінюватись. Вони почали функціонувати 

відносно самостійно. 

Приватна власність, формування ринкових відносин, вільної конкуренції 

сприяли прогресу суспільства, розвитку його соціальних інститутів, економіки, 

політики, науки, освіти, права. 

Чіткішими ставали функції держави, а змістом її діяльності поступово почали 

бути управління загальносуспільними справами, забезпечення інтересів суспільства, 

соціальної безпеки, усунення протиріч, охорона суверенітету і правового порядку. 

Як свідчить історія, більшість сучасних суспільств і держав розвивається в 

діалектичній єдності і відносній самостійності держави при визначальному впливі на 

неї суспільства. 

Межа відносної самостійності держави в демократичних суспільствах 

визначається юридично, а її ступінь залежить від історичних, національних, 

економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших чинників. 

В сучасній Україні правові межі відносної самостійності держави від 

суспільства, характер її зв'язків з ним тільки визначаються. Важливу роль в цьому 

відіграло прийняття 28 червня 1996 року парламентом нашої країни Конституції 
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України, закріплення в ній визначальних принципів взаємодії держави і суспільства: 

визнання народу носієм суверенітету і єдиним джерелом влади, будова її на засадах 

поділу на законодавчу, виконавчу та судову; верховенства права; гарантування всіх 

форм власності; організації суспільного життя на засадах політичної, економічної та 

ідеологічної багатоманітності; забезпечення правового порядку на умовах рівності 

всіх перед законом, виключення можливості примушувати будь-кого робити те, що 

не передбачено законом. 

Водночас почалось обмеження держави правом та створення правового поля 

для забезпечення становлення й повноцінного функціонування суспільних інститутів 

та органів соціального контролю. В цьому плані прийняті Закони України: "Про 

місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997, "Про органи самоорганізації 

населення" від 11.07.2001, "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001, "Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999, "Про організації 

роботодавців" від 24.05.2001 та інші. 

В цілому, вирішення проблем врівноваження співвідношення сучасного 

перехідного суспільства і держави полягає у визначенні узгоджених механізмів 

державно-правового регулювання всіх сфер життєдіяльності суспільства й 

механізмів ринкового саморегулювання. 

Суспільство, яке звільнилось від диктату держави, а його відносини з державою 

визначені правовими законами в теорії держави отримало назву громадянського 

суспільства. 

В такому суспільстві за визначенням німецького мислителя І.Канта (1724-1804) 

кожна особа визнається абсолютною цінністю, володіє гідністю, не може бути 

засобом здійснення ніяких планів. В громадянському суспільстві людина повинна 

творити своє життя самостійно, своїми силами і відповідати за свої дії. Задоволення 

інтересів кожного та їх захист повинні стимулювати людину до самовдосконалення, 

а громадянська свобода повинна забезпечуватись правом, яке є умовою і гарантією 

людської гідності. 
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Громадянське суспільство - це суспільство вільних індивідів і рівних 

можливостей. Кожен є власником і володіє необхідними матеріальними засобами і 

благами, які б забезпечували його нормальне існування. 

Тобто у такому суспільстві кожен має повну економічну свободу і може 

існувати автономно. Крім цього, характерною ознакою громадянського суспільства є 

наявність політичної свободи індивіда. Він є незалежним від держави, може бути 

повноправним учасником політичних організацій, об'єднань громадян, які 

здійснюють функції контролю за державою, діяльністю її владних інститутів. 

Громадянське суспільство, як об'єднання вільних індивідів та їх утворень 

(асоціацій, спілок, партій тощо) базується на рівноправних відносинах всіх з усіма, 

стабільність яких забезпечується державою за допомогою юридичних приписів 

(дозволів і заборон). 

Суспільні відносини в громадянському суспільстві формуються в декілька 

рівнів, у відповідності з чим змінюються і функції держави. 

На першому рівні суспільних відносин, які охоплюють сферу сім'ї, її побуту, 

освіти, освоєння культурних цінностей, функції держави полягають лише у 

створенні для цього належних умов. 

Другий рівень суспільних відносин, які охоплюють сфери власності й 

економіки, матеріального і духовного виробництва, обміну предметами, продуктами 

і діяльністю вимагає більш інтенсивної участі з боку держави. її завданнями в цьому 

плані є створення рівних умов розвитку й функціонування всіх форм власності, 

підприємництва і вільної конкуренції, забезпечення самоврядності, діяльності 

політичних і громадських організацій, здатності суспільства самостійно розвиватись 

і визначати свій подальший розвиток. 

У той же час вимоги суспільства щодо обмеження втручання держави у 

діяльність окремих індивідів, соціальних груп і об'єднань громадян, яка не 

заборонена законом, викликають необхідність реформування законодавства, 

підвищення ефективності його регулюючого впливу, запровадження принципу 
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верховенства права; чіткого визначення юридичного статусу органів держави; 

запровадження порядку виключного регулювання законами відносин економічної, 

соціальної та політичної сфер (підприємництва і конкуренції; зовнішньоекономічної 

діяльності; антимонопольного регулювання; цивільно-правової відповідальності; 

трудових відносин і соціального захисту; прав і свобод людини і громадянина; засад 

місцевого самоврядування; засад утворення і діяльності політичних партій та інших 

об'єднань громадян тощо). 

Для третього рівня суспільних відносин характерним є стабілізація політичного 

життя, завершення формування демократичної політичної системи. На цьому рівні 

розвитку суспільства держава не може претендувати на зверхність, повинна 

розглядатись нарівні з іншими суб'єктами суспільних відносин і забезпечувати 

стабільність громадянського суспільства, захист суверенітету, національну безпеку; 

охорону всіх форм власності, правового порядку, прав та інтересів громадян; 

економічну стратегію і створення ринку якісних товарів; виконання соціальних 

функцій. 

Крім цього, в державі повинні бути створені дієві механізми з забезпечення 

економічних, політичних та соціальних прав людини і громадянина та контролю за 

виконанням обов'язків. 

Структурними елементами громадянського суспільства є соціальна, 

економічна та політична системи. 

Соціальна система охоплює відносин репродукування людини, побуту, освіти, 

культури, духовного розвитку; відносини окремих людей між собою та їх 

соціальними утвореннями (соціальних, соціально-професійних груп, націй тощо), а 

також відповідні соціальні інститути. Економічну систему громадянського 

суспільства слід розглядати, перш за все, як сукупність економічних інститутів та 

відносин з приводу реалізації людьми права власності, виробництва і обміну 

товарами і послугами. 
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Складовими демократичної політичної системи громадянського суспільства є 

духовні елементи: політична свідомість; політичні норми; політична культура; 

політичні відносини; а також матеріальні елементи: держава; політичні партії; 

громадсько-політичні організації та рухи; об'єднання; політична особа, тобто суб'єкт 

політики, який бере участь у політичному житті як громадянин, реалізуючи свої 

політичні права шляхом участі у роботі політичних партій, громадсько-політичних 

організаціях, виборчому процесі (формуванні політичних інститутів держави), 

референдумах, а також в якості представника виборних інститутів держави 

(наприклад, депутата) тощо. 

Характерним аспектом демократичної політичної системи є незалежна 

діяльність засобів масової інформації (електронних, друкованих), наявність 

телекомунікаційних систем, можливості політичних партій, громадських 

організацій, органів місцевого самоврядування, державних і недержавних установ 

засновувати засоби масової інформації і бути видавцем. 

Демократичне функціонування засобів масової інформації забезпечує 

інформаційні потреби громадянського суспільства, комунікативні зв'язки між його 

структурними елементами. 

Найдосконаліший, гармонійний тип відносин суспільства і держави досягається 

на вищих рівнях їх розвитку за умови становлення громадянського суспільства й 

соціальної, правової держави. 

Як свідчить історія цивілізаційного процесу, розвиненому громадянському 

суспільству відповідає демократична форма соціально-правової державності - 

результат діалектичного розвитку держави, в якій визнається пріоритет прав 

людини, виходячи з чого формуються функції, визначаються методи діяльності, 

відповідні інститути, механізми і засоби забезпечення прав людини і громадянина. 

Ідея такої державності виникла давно і була викладена свого часу в політичних і 

правових теоріях у вигляді відповідних проектів державного переустрою. 
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Проте концептуально теорія правової держави (нім. геспізіааі), була вперше 

обгрунтована німецькими вченими на початку XIX століття (Карлом Теодором 

Велькером - в 1813 р., І.Х.Фрайхер фон Аретіним - в 1824 р., Робертом фон Молем - 

в 1832 р.), а теорія соціальної держави також в Німеччині через сто років 

(Х.Хеллером - в 1929 р.) 

Втілення цих ідей в практику державотворення почалось також в Німеччині та 

деяких інших країнах Західної Європи. Вже в кінці XIX століття державність 

правового характеру була чітко визначена, наприклад, в конституціях та інших 

законодавчих актах Німеччини, Англії, Франції, США. 

Юридичне закріплення соціального характеру державності вперше знайшло 

своє втілення в ст. 20 Конституції ФРН 1949 року. 

Пізніше соціально-правова спрямованість стала головним змістом діяльності 

багатьох держав світу. 

Втім, не дивлячись на те, що в тій чи іншій формі ця формула закріплена в 

конституціях багатьох самодостатніх держав, ідеал такої державності у повному 

обсязі ще не досягнутий, хоча формальні ознаки соціальної правової держави 

притаманні багатьом демократичним державам. 

Соціальний і правовий аспекти держави - це, перш за все, чинники, які 

характеризують її якість, є показниками гуманістичного змісту її внутрішньої і 

зовнішньої політики. 

Така держава може розглядатись як більш досконале за змістом і формою 

утворення у порівнянні з іншими відомими історії типами держав. 

Формування соціально-правової держави складний і довготривалий процес. 

Хоча соціальний і правовий аспекти - це дві взаємопов'язані сторони одного цілого, 

проте їх становлення відбувається неоднозначно. 

В країнах західної демократії першим почав формуватись правовий аспект 

державності, як результат прогресивного розвитку суспільства, врівноваження його 

відносин з державою і зменшення її тиску на суспільство, як умова і гарантія 
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забезпечення так званого першого покоління прав людини: громадянських і 

політичних (права на індивідуальну свободу, права на життя, особисту безпеку, на 

власність, свободу совісті, участі у державних справах, на рівність перед законом, на 

невтручання в особисте життя тощо). 

Крім того, трансформаційні процеси західних суспільств (які прискорювались 

революціями та іншими соціальними зрушеннями), постійні вимоги щодо 

вдосконалення держави стимулювали розвиток визначальних засад державності 

правового характеру таких як: визнання і захист прав і свобод людини і 

громадянина; верховенство правового закону; будови та функціонування влади на 

основі принципу поділу влади. 

Питання про суто соціальні функції держави постали пізніше в умовах 

сформованої в західних суспільствах державності правового характеру. Розвиток 

інституту власності, ринкових економічних відносин і вільної конкуренції, 

диференціація суспільства на різнорівневі верстви в залежності від матеріальних 

благ і доходів людей, а також ріст безробіття викликали необхідність створення 

нових механізмів соціальної регуляції і, в першу чергу, вдосконалення відносин 

суспільства і держави з метою забезпечення другого покоління прав людини, що 

виникли: соціальних, економічних і культурних. 

З цього часу суспільство починає вимагати від держави здійснення соціально 

зорієнтованої політики, гарантування і забезпечення соціальних, економічних і 

культурних прав, певного вирівнювання соціальної нерівності, створення для всіх 

рівних стартових умов. Вирішення цих проблем і є завданням соціально-правової 

держави. 

Соціальна правова держава - це політична організація суспільства, влада якої 

будується за принципом поділу на законодавчу, виконавчу і судову, яка впорядковує 

життя суспільства на принципах верховенства права, справедливості і гуманізму, 

визнає, гарантує і забезпечує права і свободи людини і громадянина; забезпечує 

умови для досягнення певного рівня добробуту всіма його членами, усунення 
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соціальних загроз, здійснення комплексу захисних функцій для громадян, що цього 

потребують. 

Основними ознаками соціально-правової держави є: демократична організація 

державної влади і обмеження держави правом; чітке визначення юридичного статусу 

її органів; будова влади за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову; 

верховенство права; визнання, гарантування і забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; взаємна відповідальність держави і особи, держави і об'єднань 

громадян; законодавчо забезпечена можливість функціонування інститутів 

громадянського суспільства (всіх форм власності; ринкових відносин; громадських 

організацій; політичних партій; асоціацій; інститутів соціального контролю; 

незалежних засобів масової інформації тощо); високий економічний потенціал 

держави, соціально зорієнтована економічна політика, наявність надійної системи 

соціальної безпеки (реальної можливості заробляти собі на життя працею, яку 

громадянин обирає, або на яку погоджується, можливість громадян розраховувати на 

мінімум соціальних благ, гарантування державою мінімального (достатнього) 

життєвого рівня, наявність і матеріальне забезпечення соціальних програм з надання 

допомоги незахищеним верствам населення і громадянам, що цього потребують; 

наявність ефективного соціального законодавства). 

Процес формування основ соціальної правової держави в Україні, на відміну від 

західних її моделей, має свої особливості. 

Його початком слід уважати законодавче закріплення положення про те, що 

Україна є демократичною, соціальною, правовою державою в Конституційному 

договорі між Верховною Радою України та Президентом України "Про основні 

засади організації функціонування державної влади і місцевого самоврядування в 

Україні на період до прийняття нової Конституції України" від 8 червня 1995 року, а 

згодом в ст.1 Конституції України, прийнятій парламентом 28 червня 1996 року. 

Складність і суперечливість процесу формування в Україні соціальної правової 

держави в практичній площині полягає в тому, що в умовах слабких демократичних 
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традицій перехідного суспільства, недосконалості національного законодавства, 

недостатнього рівня політичної, правової й економічної культури населення стоїть 

завдання одночасного створення засад громадянського суспільства, правового і 

соціального аспектів державності. Світова практика державотворення такого досвіду 

не має. 

Найбільш складним питанням є визначення збалансованих відносин держави і 

суспільства, меж втручання держави в економічну і соціальну сфери, 

співвідношення регулюючої ролі держави (соціальної функції) і стихії ринку 

(економічної свободи). 

Головною проблемою державотворчого процесу в цьому плані є створення 

ефективної нормативної бази, демократичної правової системи, тобто створення 

основ правової державності на основі якої змогли б формуватись інститути 

громадянського суспільства і соціальний аспект державності. 

Важливу роль в цьому відіграє реалізація демократичних принципів будови і 

функціонування владних органів, переорієнтації їх політики від захисту інтересів 

держави до захисту інтересів особи; наповнення реальним змістом принципу 

верховенства права; здійснення державно-правової реформи (парламентської, 

адміністративної, муніципальної та судової); створення механізму захисту прав і 

свобод людини і громадянина; формування високого рівня політичної, правової й 

економічної культури населення. 

Водночас, на основі законності і високого рівня правового порядку повинні 

здійснюватись кроки щодо: створення відповідного економічного потенціалу, 

розвитку всіх форм власності, політичного і економічного плюралізму, умов для 

формування середнього класу суспільства (і громадян-власників в цілому); 

обмеження монополізму і розвитку конкуренції; здійснення соціально орієнтованої 

політики, розробка і забезпечення соціальних програм і визначення пріоритетності їх 

здійснення. 

7. Джерела права. Систематизація законодавства. 
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Форми юридичного встановлення, закріплення та виразу приписів (правил, 

норм) називаються в науці про право джерелами права. Зміст права може 

закріплюватися в різних, але в той же час не в будь-яких юридичних формах. 

Правильний вибір однієї з них надзвичайно важливий. Джерела права відображають 

рівень демократизму суспільства та принципів організації держави. 

Історії розвитку права відомі три основні способи державної діяльності по 

створенню правових приписів: санкціонування (закріплення) звичаю, визнання 

прецеденту і законотворчість. їм відповідають три види джерел права: правовий 

звичай, прецедент і нормативно-правовий акт. 

Звичай - більш або менш стійке правило поведінки, що склалося у суспільстві в 

результаті багаторазового застосування, - стає юридичним джерелом, формою права 

тоді, коли держава видає спеціальний акт санкціонування, тобто його схвалення. 

Таким чином, держава визнає юридичне значення звичаю, підносить його в ранг 

загального, обов'язкового і захищеного силою державного примусу юридичного 

правила. 

Найбільше поширення правовий звичай як джерело права отримав в 

феодальному суспільстві. По мірі становлення та зміцнення буржуазних держав та їх 

правових систем його використання поступово скорочувалося. На сьогодні це 

джерело права збереглося тільки в правових системах окремих слаборозвинених 

держав Азії та Африки, а також використовується в міжнародному праві. 

Прецедентом називається надання рішенню судового або адміністративного 

органу по конкретній справі, що відбулася раніше, загальнообов'язкової сили при 

вирішенні всіх наступних аналогічних справ. Інакше кажучи, рішенню органу 

держави по конкретній справі при прецедентній формі права надається статус 

правової норми. 

Нормативно-правовий акт - це офіційний документ, що містить правові 

приписи і який розробляється правотворчими органами держави. В них 
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закріплюється в правовій формі відповідні юридичні норми, які і виражають зміст 

правового акту. 

Нормативно-правові акти приймаються і видаються чітко обмеженим колом 

правотворчих органів. В основному це відноситься до компетенції органів 

законодавчої та виконавчої влади. Розробляються і приймаються нормативно-

правові акти в тому випадку, коли виникає необхідність охоплення правовим 

регулюванням нового виду суспільних відносин, або тоді, коли діючий нормативний 

акт застарів або вступив в протиріччя (колізію) з іншим нормативно-правовим актом, 

окремою його нормою, і є потреба його зміни. 

Обов'язковість приписів, що містяться в нормативно-правових актах 

поширюється на необмежене та невизначене коло осіб. Така загальнообов'язковість 

зберігається протягом всього періоду дії таких актів. 

Використання нормативно-правових актів дозволяє чітко і точно фіксувати 

зміст правових норм, зводить до мінімуму можливість їх довільного тлумачення, а 

відповідно, і неправильного (перекрученого) застосування. Нормативно-правовий 

акт можна доповнити, а у випадку необхідності відмінити або прийняти новий. 

До групи нормативно-правових актів як джерел права необхідно віднести у ряді 

випадків і міжнародний договір - дво або багатосторонню угоду, учасниками якої є 

держави, їх угрупування або міжнародні організації. Міжнародний договір (угода, 

конвенція, хартія, протокол тощо) є міжнародно-правовим актом, в якому закріплені 

норми та принципи міжнародного права, що регулюють міжнародні відносини за 

участю держав, міжнародних організацій та інших суб'єктів міжнародного права. 

Необхідно зазначити, що не всі міжнародні договори слід розглядати як джерела 

національного права. Ст. 9 Конституції України зазначає, що частиною 

національного законодавства є лише ті міжнародні договори, згоду на обов'язковість 

застосування яких дала Верховна Рада України, тобто ті міжнародні договори, які 

нею ратифіковані. 
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Нормативно-правові акти різноманітні і поділяються на декілька видів. В своїй 

сукупності вони утворюють складну ієрархічну (співпідпорядковану) систему, що 

називається системою законодавства. У відповідності до Конституції України в 

нашій країні вона має наступну будову: Закони України та інші нормативно-правові 

акти Верховної Ради України; Укази та розпорядження нормативного характеру 

Президента України; Постанови і розпорядження нормативного характеру Кабінету 

Міністрів України; накази нормативного характеру, інструкції міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади. Нормативні: рішення Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим; рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 

рішення органів місцевого самоврядування; рішення голів місцевих державних 

адміністрацій тощо.  

Головною ознакою, що характеризує систему законодавства у широкому 

розумінні в нашому суспільстві, виступає її поділ на закони та підзаконні 

нормативно-правові акти. 

В силу свого змісту, значення, юридичних властивостей і особливостей 

прийняття закон займає провідне місце в системі нормативно-правових актів. Вони 

утворюють ядро, стрижень не лише системи законодавства, але й правової системи в 

цілому. В українському законодавстві верховенство закону є одним з основних 

принципів його функціонування. 

Закони в Україні приймаються єдиним органом законодавчої влади - Верховною 

Радою України або всенародним голосуванням (референдумом), мають вищу 

юридичну силу і регулюють найбільш важливі, основні сторони життя держави. 

Після прийняття закон може бути відмінений, змінений або зупинений тільки 

актами, що мають законодавче значення. Всі інші нормативно-правові акти повинні 

видаватися на основі і для виконання законів і їм не суперечити. 

Слід зазначити, що закон - це нормативно-правовий акт, що приймається в 

особливому порядку. Право законодавчої ініціативи, відповідно до статті 93 
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Конституції України, належить Президентові України, народним депутатам України, 

Кабінету Міністрів України і Національному Банку України. 

Основним законом України є Конституція України. За своїм значенням і 

змістом вона є не тільки правовим актом, але й документом політичного характеру. 

Вона закріплює основи державного суспільного ладу, національно-державного 

устрою України, організації державної влади та управління, основні права, свободи 

та обов'язки громадян. Конституція України має вищу юридичну силу. Всі закони та 

інші нормативно-правові акти видаються на основі і у відповідності з нею. 

Особливе місце серед підзаконних нормативно-правових актів займають укази 

та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, які видаються на основі і для виконання чинних законів і 

регулюють питання, що віднесені до їх компетенції. 

Накази, інструкції, постанови міністерств, відомств, державних комітетів 

представляють собою нормативно-правові акти, що видаються на основі і для 

виконання передусім законів України. Вони регулюють питання, що мають, як 

правило, внутрішнє значення для певного відомства. Разом з тим, норми, що 

містяться в цих актах, можуть бути обов'язковими не тільки для підвідомчих даному 

міністерству або державному комітету органів, але й для інших установ, організацій, 

підприємств та громадян. Такими є акти, що видаються, наприклад, Міністерством 

фінансів України, Міністерством юстиції та деякими іншими органами центральної 

виконавчої влади. 

Рішення органів місцевого самоврядування, рішення міських голів та 

розпорядження місцевих рад та їх виконавчих комітетів, рішення місцевих 

державних адміністрацій - це підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються 

територіальними органами влади та управління. Вони регулюють питання місцевого 

значення і обов'язкові для всіх підприємств, установ, організацій, посадових осіб та 

громадян, що знаходяться на території певної адміністративно-територіальної 

одиниці. 
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Діяльність державних органів, що пов'язана з оновленням, впорядкуванням 

законодавства, приведенням його до єдиної, узгодженої системи називається 

систематизацією законодавства. 

Існують два основні різновиди систематизації: інкорпорація діючих 

нормативно-правових актів, консолідація і кодифікація права. 

Інкорпорація - це об'єднання нормативно-правових актів за певними ознаками і 

зведення їх в єдині збірники або інші видання. Ціль інкорпорації -забезпечення 

зручності пошуку та використання нормативних актів. При цьому їх зміст не зазнає 

зміни або переробки. 

Видами офіційної, тобто здійснюваної компетентними органами держави, 

інкорпорації є хронологічна, або систематична інкорпорація. До хронологічної 

відноситься опублікування нормативних актів в офіційних виданнях - "Відомості 

Верховної Ради України", "Офіційний вісник України", "Урядовий кур'єр", збірниках 

законів, указів та постанов. При систематичній інкорпорації нормативно-правові 

акти можуть розташовуються за предметом правового регулювання, роком видання, 

галузями права, за сферами державної діяльності, галузями народного господарства і 

т.п. 

Різновидом інкорпорації є консолідація. При консолідації розрізненні 

нормативно-правові акти з певного окремого питання об'єднуються в загальний акт. 

При цьому глави, статті (норми) цих актів розподіляються по відповідним розділам. 

Глави, статті (норми) об'єднаного акта розподіляються у певному системному, 

послідовному та логічному взаємозв'язку. Одночасно усуваються повтори, наявні 

протиріччя (колізії), помилки, виправляється застаріла термінологія, а в необхідних 

випадках подається нова редакція окремих статей (норм). 

Кодифікація - це така форма систематизації при якій не спостерігається чисто 

механічне упорядкування законодавства, а вдосконалюється його зміст, усуваються 

прогалини та колізії у правовому регулюванні у системі відповідних соціальних 

відносин. Результатом такої систематизації є видання єдиного і цілісного 
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нормативного акту (кодексу, статуту, положення), який забезпечує системне правове 

регулювання певного виду суспільних відносин. Кодифікація представляє собою 

більш складну, ніж інкорпорація, форму систематизації. Предметом впорядкування 

при цьому виступають не лише нормативно-правові акти, а безпосередньо юридичні 

норми. Кодифікація спрямована на досягнення певного регламентування 

конкретного виду суспільних відносин і здійснюється тільки правотворчими 

органами. 

В Україні існують такі види кодифікованих нормативно-правових актів: 

♦ Кодекси (Кримінальний кодекс, Кодекс про адміністративні правопорушення, 

Цивільний кодекс, Господарський Кодекс, Кодекс законів про працю та 

Кримінальний процесуальний, Цивільний процесуальний інші); 

♦ Відокремлені кодифіковані нормативно-правові акти (положення, статути). 

8. Конституція України - основа подальшого розвитку національного 

законодавства. 

Конституція України 1996 р., як уже наголошувалось, є надзвичайно важливим 

політико-правовим документом, адже зафіксувала відповідний стан розвитку нашої 

держави і суспільства, їх правової системи. В ній містяться норми не лише 

юридичного, а й політичного характеру, які взаємозумовлені, взаємопов'язані, 

створюючи основу, необхідну для регулювання найбільш важливих суспільних 

відносин, забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, подальшого 

розвитку нашої держави. Саме в цьому полягає соціальна цінність Основного 

Закону, що дає можливість розглядати його значення і роль як у політичному, так і в 

юридичному аспекті. Перш за все, слід сказати, що Конституція України, маючи 

найвищу юридичну силу в нашій державі, не відрізняється цим від конституцій 

інших держав. Вона є своєрідним ядром національної правової системи України, де 

діє велика кількість законів та підзаконних нормативно-правових актів, які 

створюють досить великий правовий простір. А взагалі, становлення законодавства у 

будь-якій державі незалежно від її соціально-економічної орієнтації, величини 
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території, чисельності населення, рівня економічного і соціального розвитку тощо 

відбувається за певними закономірностями. Однією з них є те, що Конституція будь-

якої держави - основа розвитку та вдосконалення чинного законодавства, своєрідний 

фундамент побудови правової системи, здійснення державно-правових перетворень. 

Тому нову Конституцію України слід розглядати як основу подальшого розвитку 

законодавства і правової системи у цілому.  

Можна назвати чотири напрями такого розвитку. Перший - це прийняття нових 

законів, які випливають із Конституції. Другий зводиться до приведення чинного 

законодавства у відповідність з Основним Законом. Третій - це гармонізація 

законодавства з міжнародним правом. Щодо четвертого напряму, то він полягає у 

вдосконаленні окремих норм самої Конституції.  

Розглядаючи перші два напрями, насамперед слід вказати, що Конституція 

України є особливим і єдиним законом, з якого бере витоки вся правова система 

держави. У ст. 8 її міститься важливе положення: "Конституція України має 

найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на 

основі Конституції України і повинні відповідати їй". Це важливе як методологічне, 

так і суто юридичне вихідне положення слід враховувати у законотворчому процесі. 

Одночасно потрібно зазначити, що Основний Закон містить норми, які передбачають 

необхідність прийняття конкретних законів. І сьогодні, реалізуючи їх, уже прийнято 

деякі, в тому числі "Про Конституційний Суд України" (статті 147- 153), "Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (ст. 101), "Про Рахункову 

палату" (ст. 98), "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 140 - 146), "Про 

столицю України - місто-герой Київ" (п. 16 ч. 1 ст. 92), "Про місцеві державні 

адміністрації"" (статті 118, 119), "Про Національний банк України" (ст. 100), "Про 

Вищу раду юстиції"" (ст. 131), "Про звернення громадян" (ст. 40), "Про державні 

нагороди України" (п. 5 ч. 2 ст. 92), "Про відпустки" (ст. 45), "Про вибори народних 

депутатів України" (ст. 77), "Про політичні партії в Україні" (п. 11 ч. 1 ст. 92), "Про 

правовий режим надзвичайного стану" (п. 19 ч. 1 ст. 92) та деякі інші. 
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Взагалі, необхідно було розробити і прийняти більш як 60 законів, що 

випливають безпосередньо з Конституції України. Таким чином, вона визначає 

нагальність розробки і послідовного здійснення широкої програми законодавчих 

робіт, пов'язаної з прийняттям нових законів і внесенням змін до чинних 

законодавчих актів. 

Прийняття Конституції викликало до життя абсолютно нові суспільні 

відносини, внесло суттєві зміни в існуючі. Це, в свою чергу, вимагає якнайшвидшого 

внесення змін і у правове регулювання відносин, ще глибшого проникнення права у 

суспільне і державне життя. 

У той же час слід зазначити, що Верховна Рада України починаючи з другої 

половини 1990 р. за 10 років прийняла біля 2 тис. законів. Це надзвичайно велика 

робота. 

Вагоме значення для розвитку законодавства на основі Конституції України має 

прийняття нових кодексів, зокрема Бюджетного. Податкового, Цивільного, 

Господарського, Сімейного та інші. Як відомо деякі з названих нині уже прийняті, 

деякі знаходяться на різних стадіях розгляду. 

Конституція України 1996 р. вимагає і внесення певних змін до чинних 

законодавчих актів з тим, щоб вони їй відповідали. Ці зміни стосуються питань 

організації самоврядування, власності, охорони навколишнього природного 

середовища, надзвичайного стану, вдосконалення юридичної відповідальності, 

судоустрою, боротьби з корупцією та ін. 

Згідно з положеннями Основного Закону є необхідність внесення змін і до 

кодифікованих законодавчих актів, поки не будуть прийняті нові. Це стосується 

кодексів про надра, про адміністративні правопорушення, цивільного і цивільного 

процесуального, кримінально-процесуального, повітряного, торговельного 

мореплавства, митного, водного, сімейного, земельного, про працю та ін. 

Нині майже до половини прийнятих Верховною Радою України законодавчих 

актів вносяться відповідні зміни. Це обумовлюється більше за все нестабільністю 
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економічної, соціальної і політичної ситуацій в нашій державі, що вимагає 

адекватного реагування з боку законодавця. 

Реалізація положень Конституції України спричинила виникнення, як 

вказувалось, абсолютно нових суспільних відносин, що бачимо на прикладі 

діяльності Конституційного Суду України, Рахункової палати, Центральної виборчої 

комісії, Вищої ради юстиції, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, органів місцевого самоврядування тощо. 

Суттєве значення має Конституція України і для розвитку законодавства на 

основі міжнародних договорів, оскільки, ратифікуючи той чи інший з них, Верховна 

Рада України таким чином "збагачує" національне законодавство. Це з одного боку, 

а з іншого - український законодавець повинен намагатися привести вітчизняне 

законодавство у відповідність із міжнародним правом. Це теж сприяє подальшому 

розвитку законодавства України. Після прийняття у 1996 р. Основного Закону за 

п'ять наступних років було прийнято 341 закон (майже третина загальної кількості 

прийнятих) стосувались ратифікації відповідних міжнародних договорів. 

Варто зазначити, що Конституція України передбачає ратифікувати міжнародні 

договори, які не суперечать їй. Що ж до інших, навіть важливих для нашої держави, 

то їх укладення можливе лише після внесення відповідних змін до Основного 

Закону. 

Безперечно, прийняття у 1996 р. Конституції України є важливим кроком на 

шляху подальшого, більш системного розвитку законодавства нашої держави. Адже 

Конституція як Основний Закон є серцевиною, своєрідним ядром як правової 

системи у цілому, так і законодавчої зокрема. Як йшлося, вона є підґрунтям 

нормативно-правового масиву законодавчих актів з урахуванням ієрархічного, 

галузевого та інших аспектів. Це стосується як прийняття нових законів, так і 

приведення чинного законодавства у відповідність з Конституцією. Іншими словами, 

її слід розглядати і як організаційну, координуючу основу не лише подальшого 

розвитку законодавства, а й здійснення державно-правової реформи, адже мають 
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реформуватися як законодавча й інша нормативно-правова система, так і ряд 

державних інститутів. 

Що стосується розвитку законодавства як однієї із складових зазначеної 

державно-правової реформи, то в Інституті законодавства Верховної Ради України 

свого часу були проведені відповідні науково-дослідні роботи. Результатом їх стали 

Концепція розвитку законодавства України на 1997 -2005 роки, а також Орієнтовна 

програма законопроектних робіт в Україні на цей же період. Ці матеріали були 

обговорені у 1996 р. на Всеукраїнській науково-практичній конференції, 

організованій і проведеній Інститутом законодавства. З урахуванням положень 

Конституції України 1996 р., а також рекомендацій, висловлених на конференції, 

названі документи були доопрацьовані і сьогодні використовуються парламентом у 

його законодавчій діяльності. 

Щодо четвертого напряму - вдосконалення норм самої Конституції України, то 

слід сказати про наступне. Як уже йшлося, рівень розвитку законодавства, його 

якість значною мірою залежать від його відповідності положенням Конституції 

України як Основного Закону. Чим буде досконалішою вона, тим буде 

досконалішим вітчизняне законодавство. Це аксіома, яку можна застосувати до будь-

якої держави. Одночасно варто зазначити, що зміст конституцій багатьох держав 

вдосконалюється з потребами соціального, економічного і політичного життя, 

інтересів громадян. Взагалі, зауважимо, що практично не існує держав, які б не 

вносили змін до своїх конституцій. Це звичайне явище для розвитку 

конституціоналізму в країнах світу. Так, за чотири десятиріччя дії Конституції 

Федеративної Республіки Німеччина було прийнято 35 законів, якими до неї 

вносилося майже 100 поправок. У результаті із 146 статей даної Конституції майже 

половину повністю змінено, з'явилося 30 нових. Або взяти Францію. Невдовзі після 

прийняття у 1958 р. Конституції цієї держави до неї було внесено ряд змін щодо 

організації державної влади і політичної системи. Як наслідок - змінився зміст її 14 

статей, з'явилося шість нових. Можна згадати і про Сполучені Штати Америки, 
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історія яких налічує більше ніж 200 років. За цей період було внесено майже 5 тис. 

пропозицій щодо змін до Конституції США. Проте складність і жорсткість процедур 

внесення таких змін дозволили реалізувати лише 27 поправок, остання з яких була 

ратифікована у 1992 р. Конституція нашої держави теж потребує внесення певних 

змін до неї. 

Адже багатьом відомо, що наша Конституція - результат політичного 

компромісу, якого було досягнуто в досить суперечливих на той час умовах, за 

складних відносин між більшістю політичних сил не лише у Верховній Раді, а й за її 

межами. А це значить, що при прийнятті Основного Закону окремі його положення 

були не досить досконалими. І це всі розуміли. Але державі й суспільству вкрай 

потрібна була Конституція, за допомогою якої необхідно було закріпити загальні 

засади організації суспільного життя та державної влади, визначити систему прав, 

свобод та обов'язків людини і громадянина, правовий статус державних органів та 

вирішити інші важливі питання. Вже тоді, на час прийняття Основного Закону, було 

цілком ясно, що до нього найближчим часом будуть вноситись зміни. І справді, не 

так уже й багато минуло часу, як перш за все від народних депутатів України як 

суб'єктів законодавчої ініціативи, державних органів, вчених, інших осіб і 

організацій почали надходити пропозиції щодо вдосконалення окремих норм 

Конституції, тих, доцільність застосування яких не підтверджується практикою. 

Тим більше, що безпосередньо у самій Конституції України передбачено 

внесення змін до неї, іншими словами, закріплено конституційний порядок 

своєрідного її самовдосконалення. Розділ XIII Основного Закону так і називається - 

"Внесення змін до Конституції України" (статті 154 - 159). Крім того, в ньому є і ст. 

85, де у п. 1 визначено перелік повноважень Верховної Ради України, один з яких - 

"внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом 

XIII цієї Конституції". 

Декілька слів про розділ XIII, яким визначається порядок внесення змін до 

Конституції України. Перш за все, у ст. 154 його йдеться, що законопроект про 
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внесення змін до Конституції України може бути поданий до Верховної Ради 

України Президентом України або не менш як третиною народних депутатів 

України від конституційного складу Верховної Ради України, тобто не менш як 150 

народними депутатами України, а у ст. 155 закріплено, що законопроект про 

внесення змін до Конституції України, крім розділу І "Загальні засади ", розділу III 

"Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", 

попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради 

України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради 

України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу 

Верховної Ради України. 

Якщо говорити про законопроект стосовно внесення змін до розділу І "Загальні 

засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII" Внесення змін до 

Конституції України", то слід сказати, що згідно зі ст.156 Основного Закону він 

подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома 

третинами від конституційного складу Верховної Ради України і, за умови його 

прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради 

України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається 

Президентом України. Повторне подання законопроекту про внесення змін до 

розділів І, III і XIII Конституції України з одного й того самого питання можливе 

лише до Верховної Ради України наступного скликання. 

Одночасно у ст. 157 Основного Закону міститься застереження стосовно того, 

що Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають 

скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або спрямовані на 

ліквідацію незалежності чи порушення територіальної цілісності України. Крім того, 

Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного 

стану. 

Важливо зазначити також, що у відповідності зі ст. 158 Основного Закону 

законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався 



 55

Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до 

Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо 

нього. Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі 

змінювати одні й ті самі положення Конституції України. 

Досить суттєвою є норма ст. 159 Основного Закону, в якій встановлено, що 

законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною 

Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конституції, зміст яких 

нами вже аналізувався. 

Таким чином, будь-який законопроект про зміни до Конституції України 

повинен подаватись у тому порядку, який нею передбачений. Це гарантує те, що він 

розглядатиметься в межах конституційних вимог. 

Резюме за змістом теми 

Теорія держави і права визначає актуальні та перспективні напрями досліджень 

для інших юридичних наук, розробляє поняттєвий апарат як систему юридичних 

термінів, загальнотеоретичних конструкцій, що використовується іншими науками. 

Значущість теорії держави і права визначається її тісним зв'язком з юридичною 

практикою, здатністю задовольняти запити останньої. 

Теорія держави і права є внутрішньоузгодженою системою знань. Неможливо 

вивчати державу без врахування її «підпорядкованості» праву, і навпаки, неможливо 

опанувати право без врахування держави як головного засобу забезпечення права. 

Терміни та поняття до теми 

Держава - це суверенна, політико-територіальна організація громадянського 

суспільства, яка виражає інтереси всіх його соціальних верств, шляхом встановлення 

загальнообов'язкових правил поведінки за участю спеціальних органів управління і 

примусу узгоджує і забезпечує ці інтереси та вирішує загальносуспільні справи. 
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Право - це система формально визначених в офіційних джерелах (законах та 

інших нормативно-правових актах) загальнообов'язкових, гарантованих державою 

норм (правил) поведінки, призначенням якої є регулювання суспільних відносин. 

Механізм держави - ієрархічна система органів, які наділені повноваженнями 

безпосередньо здійснювати державну владу, а також: державних установ, відомств і 

підприємств за допомогою яких реалізуються функції держави. 

Форма держави - це сукупність способів організації, устрою і здійснення 

державної влади, які виражають її сутність. 

Громадянське суспільство - це суспільство вільних індивідів і рівних 

можливостей. Кожен є власником і володіє необхідними матеріальними засобами і 

благами, які б забезпечували його нормальне існування. 

Нормативно-правовий акт - це офіційний документ, що містить правові 

приписи і який розробляється правотворчими органами держави.  

Питання для самоконтролю 

1. Визначте та охарактеризуйте ознаки держави. 

2. Визначте та охарактеризуйте елементи форми держави. 

3. У чому відмінність між правом та нормативно-правовим актом?  

4. Які види нормативно-правових актів Ви знаєте? 

5. Громадянське суспільство та держава: співвідношення. 
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Тема: ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Поняття, предмет і джерела конституційного права України. 

2. Конституційний лад та народовладдя в Україні. 

3. Конституційно-правовий статус особи. 

4. Система органів державної влади України. 

5. Місцеве самоврядування. Особливості організації державної влади в 

Автономній Республіці Крим. 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1)знати: поняття і предмет конституційного права, джерела конституційного 

права, насамперед Конституцію України, правову термінологію, поняття та основні 

принципи правового статусу особи, конституційні права та свободи, основи 

конституційного ладу України, форми здійснення народовладдя, систему органів 

державної влади та місцевого самоврядування, порядок їх формування, функції та 

повноваження, особливості функціонування органів державної влади в Автономній 

Республіці Крим; 

2) вміти: працювати з текстом Конституції України та інших нормативно-

правових актів, аналізувати зміст правових норм, користуватися джерелами права 

для вирішення практичних питань, логічно викладати матеріал, аргументовано 

висловлювати свою думку, робити висновки, застосовувати правові знання для 

пояснення фактів навколишнього життя і вибору варіанта правомірної поведінки в 

різних життєвих ситуаціях. 

1. Поняття, предмет і джерела конституційного права України. 

Конституційне право в більшості держав світу є основною складовою 

національної правової системи. Як галузь права, конституційне право України 

регулює особливу сферу суспільних відносин, яка охоплює загальні засади 

конституційного ладу, основи правового статусу особи, державний і територіальний 
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устрій, систему, порядок формування і принципи організації органів державної 

влади. 

Отже, конституційне право України – це провідна галузь національного права 

України, яка являє собою сукупність правових норм, що закріплюють і регулюють 

базові суспільні відносини, які виникають у різних сферах життєдіяльності 

суспільства (політичній, економічній, соціальній, духовній) та закріплюють 

незалежність державної влади, загальні засади та принципи її організації і форми 

здійснення, а також невід’ємні права і свободи людини та громадянина. 

Цій галузі притаманні риси, характерні для всієї системи права: нормативність, 

формальна визначеність, спрямованість на досягнення певного правового 

результату, можливість захисту правових приписів засобами державного впливу 

тощо. Водночас спеціальні ознаки конституційного права дають можливість 

відрізняти цю галузь від інших галузей національного права України. Це 

насамперед, сутність, зміст, функції, система, джерела, принципи, наявність 

конституційної (конституційно-правової) відповідальності.  

Як і будь-яка галузь права, конституційне право має свій специфічний предмет і 

метод правового регулювання. Предметом конституційного права України є 

суспільні відносини, які виникають і відбуваються в процесі здійснення політичної 

влади народом України. До них відносять дві основні групи суспільних відносин: 1) 

відносини, що визначають устрій держави та суспільство, організацію державної 

влади та місцевого самоврядування; 2) відносини, що виникають між людиною, 

колективами людей та державою. 

Під методом конституційно-правового регулювання розуміють сукупність 

прийомів і засобів, за допомогою яких регулюються суспільні відносини, які 

складають предмет конституційного права. Провідне місце серед таких методів 

посідає метод установлення, який полягає у закріпленні повноважень відповідних 

суб’єктів, а також методи зобов’язання, дозволу та заборони. 
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Конституційне право є складною системою, формується з елементів, які 

взаємодіють між собою і характеризують його внутрішню структуру. Система 

конституційного права утворюється з принципів, конституційно-правових 

інститутів та конституційно-правових норм. Під принципами конституційного права 

розуміють фундаментальні засади, в яких втілюється сутність і політико-правове 

призначення галузі та її основного джерела – Конституції України. Принципи 

поділяються на загальні (державний суверенітет, поділ влади, непорушність прав та 

свобод людини і громадянина тощо) і спеціальні (принципи неможливості 

позбавлення громадянина громадянства, виборності місцевого самоврядування 

тощо). 

Конституційно-правовий інститут – це система конституційно-правових норм, 

що регулюють окрему сферу або групу однорідних суспільних відносин. З позицій 

системного підходу виділяють три різновиди конституційно-правових інститутів: а) 

загальні (інститут народовладдя); б) головні (інститут референдуму); в) початкові 

(інститут місцевого референдуму). Конституційні інститути можуть різнитися також 

за змістом, структурою, методами та завданнями правового регулювання. 

Конституційно-правові норми – це загальнообов’язкові правила поведінки, 

встановлені або санкціоновані державою з метою охорони та регулювання 

суспільних відносин, які складають предмет конституційного права. Особливість 

цих правових норм визначається специфікою врегульованих ними суспільних 

відносин, установчим характером приписів, джерелами, в яких вони виражені, 

вищою юридичною силою щодо інших правових норм, особливим колом суб’єктів, 

особливістю структури (здебільшого складаються з диспозиції). 

Конституційно-правові норми класифікуються за різними критеріями. Залежно 

від змісту, який визначається відповідними видами суспільних відносин, що 

становлять предмет конституційного права (наприклад норми, які закріплюють 

засади конституційного ладу України; норми, які закріплюють основи правового 

статусу людини і громадянина). За юридичною силою: норми, що містяться в 
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Конституції та законах України; норми, що містяться в указах Президента України, 

постановах Кабінету Міністрів України, актах органів місцевого самоврядування. За 

ступенем визначеності припису, що міститься в нормі: диспозитивні (надають 

суб’єкту можливість вільного вибору виду поведінки) та імперативні (чітко 

визначають поведінку суб’єктів за певних обставин). За призначенням у механізмі 

правового регулювання: матеріальні (безпосередньо врегульовують суспільні 

відносини, наприклад, встановлюють правовий статус людини і громадянина) та 

процесуальні (визначають форми, в яких реалізуються конституційно-правові 

норми). За часом дії – тимчасові та постійні норми; за територією дії – ті, що діють 

на всій території України або в окремих адміністративно-територіальних 

одиницях. Окрім того конституційні норми поділяють на: установчі, декларативні, 

дефінітивні, колізійні, оперативні та інші1. 

Конституційно-правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані 

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

та обов'язками. Конституційно-правові відносини складаються із суб'єктів, об'єкта і 

змісту (суб'єктивних прав і юридичних обов'язків). Суб'єктами конституційно-

правових відносин є фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи 

без громадянства); спільноти людей (наприклад, народ, який є джерелом влади в 

Україні); юридичні особи (органи державної влади та місцевого самоврядування, 

політичні партії та громадські організації тощо); Українська держава та її складові 

частини (наприклад, Автономна Республіка Крим). Зазначені особи, колективи, 

організації тощо можуть стати суб'єктами конституційного права лише за умови їх 

конституційної правосуб'єктності (правоздатності і дієздатності). 

Об'єктами правовідносин є матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких 

суб'єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої суб'єктивні юридичні права і 

                                                   

1 Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наук. думка, 2002. – С. 35. 
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суб'єктивні юридичні обов'язки2. Об’єктами конституційно-правових відносин 

можуть бути політичні блага (суверенітет, влада, посада); дії уповноважених і 

зобов'язаних суб'єктів (парламента, Президента України тощо); речі та інші майнові 

блага (власність, предмети споживання, гроші тощо); поведінка та результати 

поведінки суб'єктів конституційно-правових відносин; природні об'єкти (наприклад, 

земля); особисті нематеріальні блага людини (життя, честь, гідність); духовні 

цінності. 

Виникнення, зміна або припинення конституційно-правових відносин пов’язані 

з юридичними фактами (конкретними життєвими обставинами), які приводять у дію 

конституційно-правову норму. Найпоширенішим поділом юридичних фактів є поділ 

залежно від відношення до них волі суб’єктів на події (виникають не залежно від 

індивідуальної волі) та дії (залежать від індивідуальної волі). Дії відповідно є 

правомірні (юридичні акти (нормативно-правові, індивідуальні) і юридичні вчинки) 

та протиправні (правопорушення). 

Норми конституційного права знаходять своє відображення у зовнішніх формах 

або джерелах, під якими розуміють нормативно-правові акти, що містять 

конституційно-правові норми і принципи. Джерела конституційного права мають 

такі властивості: визначеність; загальнообов'язковість; системність; нормативність; 

надійну державну забезпеченість.  

Основним джерелом конституційного права є конституція – основний закон 

держави, що має найвищу юридичну силу та закріплює найважливіші суспільні 

відносини. Згідно з теорією конституціоналізму, конституції поділяють на фактичні 

та юридичні. Фактична конституція – це реально існуючі відносини в суспільстві 

та державі, тобто реальний порядок організації і здійснення державної влади, реальні 

стосунки між державою та особою. Юридична конституція – це завжди певна 

система правових норм, що здійснює загальне регулювання суспільних відносин, 

                                                   

2 Скакун О.Ф. Теория государства и права. – X., 2000. – С. 396-397. 
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офіційне визначення та юридичне закріплення фактичних, реальних суспільних 

відносин, засіб їх правового впорядкування. Поняття «конституція» переважно 

вживається в найбільш поширеному його значенні – юридичному: закон або закони, 

що мають вищу юридичну силу. 

Існують різні критерії класифікації конституцій. За формою організації всі 

конституції поділяють на кодифіковані та некодифіковані; за юридичною формою – 

писані, неписані та змішані; за порядком прийняття – народні, даровані 

(октройовані), договірні; залежно від способу зміни конституції – гнучкі, жорсткі та 

змішані; за часом дії – тимчасові і постійні; за формою політичного режиму – 

демократичні, авторитарні та тоталітарні; за формою державного устрою – 

унітарні і федеративні; за формою державного правління – монархічні і 

республіканські.  

Конституція України є кодифікованою, писаною, народною, жорсткою 

(ускладнена процедура внесення до неї змін), демократичною, унітарною та 

республіканською.  

Варто наголосити і на тому, що конституція має і специфічні риси: 

основоположний характер, народний характер, реальний характер, формальність, 

стабільність і динамізм та володіє юридичними властивостями, а саме є політико-

правовим документом, основним законом держави; має юридичне верховенство, 

вищу юридичну силу; є основою правової системи та розвитку законодавства; має 

особливий порядок прийняття і внесення змін та особливий механізм реалізації. 

Роль конституції в суспільстві проявляється в її функціях – політичній (є 

правовою основою політичної системи суспільства), ідеологічній (полягає у виховній 

ролі конституції, яка встановлює взаємовідносини держави з людиною, інститутами 

громадянського суспільства на основі їх взаємної відповідальності) та юридичній (є 

вищим, основним законом держави, головним джерелом права країни, основою всієї 

системи правового регулювання суспільних відносин). Окрім цього виділяють 
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установчу, гуманістичну, організаційну, правотворчу, охоронну, консолідуючу, 

обмежувальну та зовнішньополітичну функції конституції3.  

Конституція має систему (узгоджену організацію норм конституції та інших 

конституційних актів, які є рівними за своєю юридичною силою й регулюють якісно 

однорідні суспільні відносини, що є предметом конституційного права України) і 

структуру (внутрішньо узгоджену логічну побудову нормативного матеріалу, 

вміщеного в чинному Основному Законі)4. Конституція України від 28 червня 

1996 р. за своєю структурою складається з преамбули, п’ятнадцяти розділів та 161 

статті. 

Преамбула – це вступна частина, що визначає цілі, мету і завдання, історичні, 

правові, політичні, духовні та інші передумови прийняття Конституції України. 

Основна частина Конституції України містить норми, що розкривають її зміст – 

визначають загальні засади суспільного та державного ладу; права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина; конституційні основи виборів та референдумів; 

правовий статус Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, прокуратури; систему та функції судів України, правовий статус 

Конституційного Суду України, особливості територіального устрою України, 

основи місцевого самоврядування та порядок внесення змін до Конституції України. 

Прикінцеві положення містять норми, що визначають порядок вступу її в силу. 

Перехідні положення визначають строки введення в дію окремих положень та 

порядок заміни старих норм новими. 

Конституційні норми знаходять своє зовнішнє закріплення також і в інших 

джерелах, насамперед у законах. У конституційному праві закони поділяють на три 

види: конституційні, органічні та звичайні (ординарні). Конституційні закони – 

                                                   

3 Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. академіка АПрН України, доктора 
юридичних наук, професора Ю. М. Тодики, доктора юридичних наук, професора В. С. Журавського. – К.: Видавничий 
Дім «Ін Юре», 2002. – С. 61-62. 
4 Скрипнюк О.В. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Скрипнюк. – К.: Ін. Юре, 2010. 
– С. 91.  
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особливі нормативно-правові акти, які вносять зміни і доповнення до Конституції, 

приймаються в особливому, ускладненому порядку і мають таку ж саму юридичну 

силу, що й сама Конституція. Органічні закони – приймаються за прямими 

приписами Конституції України (ст. 92 Основного Закону). Звичайні (ординарні) 

закони – це закони, що містять конституційно-правові норми (про організацію та 

діяльність окремих органів державної влади або їхніх структурних елементів). 

Особливе місце серед джерел конституційного права посідають Акти 

Всеукраїнського референдуму, які пов’язані із безпосереднім волевиявленням 

громадян. Джерелами конституційного права України також є підзаконні 

нормативно-правові акти – це, насамперед, постанови Верховної Ради України 

нормативного характеру, нормативні укази Президента України, постанови Кабінету 

Міністрів України нормативного характеру, нормативні акти органів 

конституційного контролю (інтерпретаційні акти Конституційного Суду України), 

нормативні акти органів місцевого самоврядування, що містять правила 

загальнообов’язкової поведінки, дія яких не обмежується одноразовим 

застосуванням. Норми конституційного права містяться також у деяких 

міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких, згідно зі ст. 9 Конституції 

України, надано Верховною Радою України.  

До джерел конституційного права також належать Декларація про державний 

суверенітет України, прийнята 16 липня 1990 р., яка була покладена в основу 

Конституції України. Важливе значення для формування Конституції України мав 

Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р., який дістав 

всенародну підтримку на референдумі 1 грудня 1991 р. та юридично закріпив 

самостійність України.  

2. Конституційний лад та народовладдя в Україні. 

У Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. 

визначені, а в Конституції України 1996 р. закріплені загальні засади 

конституційного ладу України. Під конституційним ладом України (складниками 
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якого є державний і суспільний лад) розуміють закріплену у Конституції форму 

організації держави і систему суспільних відносин, які виникають, змінюються і 

припиняються у зв’язку з визначенням сутності, змісту та юридичних ознак 

суспільного та державного ладу. Державний лад – це закріплена конституцією 

система засад організації і діяльності держави та її інститутів. Конституція України 

(ст. 1) визначає Україну як суверенну і незалежну, демократичну, соціальну, 

правову, унітарну державу. Отже, пріоритетними принципами державного ладу 

України є принципи суверенності, незалежності, демократизму, соціального і 

правового характеру держави. 

За своїм змістом суспільний лад становить систему організаційних і правових 

форм соціальних відносин у політичній, економічній, соціальній, культурній та 

інших сферах, передбачених і закріплених конституцією та законами країни. У 

Конституції України закріплено переважно основні принципи організації та 

функціонування суспільного ладу – суверенність, гуманізм, демократизм, 

політичний та ідеологічний плюралізм, рівність громадян, соціальна спрямованість 

функціонування та розвитку суспільства.  

За своєю сутністю конституційний лад є певним типом конституційно-

правових відносин, зумовлених рівнем розвитку суспільства, держави і права.  

За своїм змістом конституційний лад опосередковує державний та суспільний 

лад, конституційний статус людини, громадянина, безпосереднє народовладдя, 

організацію державної влади та місцевого самоврядування, територіальний устрій, 

основи національної безпеки та інші найважливіші інститути конституційно-

правових відносин в Україні.  

За формою конституційний лад являє собою систему основних організаційних і 

правових форм суспільних відносин, передбачених Конституцією, тобто основних 

видів організації і діяльності держави, суспільства та інших суб’єктів конституційно-

правових відносин. 
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Основи конституційного ладу України є системою визначених у Конституції 

України фундаментальних конституційних принципів, реалізація та гарантування 

яких забезпечує розвиток України як суверенної й незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави, а також сприяє розбудові в Україні гармонійно 

розвиненого та політично структурованого громадянського суспільства5.  

Конституційний лад України базується на таких принципах: народовладдя 

(єдиним джерелом влади та носієм суверенітету є народ України, який здійснює 

владу як безпосередньо, так і через органи державної влади та місцевого 

самоврядування); державного суверенітету (верховенство, самостійність, повнота і 

неподільність влади в державі в межах її території та незалежність і рівноправність у 

зовнішніх зносинах); верховенства права (Конституція має найвищу юридичну силу, 

її норми є нормами прямої дії і суб’єкти суспільних відносин зобов’язані безумовно 

виконувати відповідні конституційні положення; закони та інші нормативно-правові 

акти не повинні суперечити Конституції України); поділу влади на законодавчу, 

виконавчу і судову (гілки влади є відносно незалежними, мають свою чітко 

встановлену компетенцію, здійснюють свої владні повноваження у відповідних їм 

формах і межах, належним шляхом і засобами; урівноваження діяльності гілок влади 

здійснюється системою стримувань і противаг); політичного, економічного та 

ідеологічного плюралізму (суспільне життя базується на засадах політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності); пріоритету прав людини (у 

Конституції України закріплено правовий статус людини і громадянина, пріоритет 

особи в її відносинах з державою, гарантії здійснення прав і свобод та рівний захист 

прав законом і судовий захист усіх прав і свобод особи). 

Серед принципів конституційного ладу України виділяють й взаємозв’язок 

правової держави і громадянського суспільства і пріоритет його перед державою; 

пріоритет загальнолюдських цінностей і загальновизнаних принципів міжнародного 
                                                   

5 Скрипнюк О.В. Конституційне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Скрипнюк. – К.: Ін. Юре, 2010. 
– С. 221. 
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права. У розділі 1 Основного Закону також закріплені положення щодо забезпечення 

національної безпеки України; захисту суверенітету і територіальної цілісності, 

економічної та інформаційної безпеки.  

Народовладдя є основоположним принципом конституційного ладу і означає 

приналежність усієї суспільної влади народові та вільне здійснення цієї влади 

відповідно до суверенної волі в інтересах усього суспільства та окремо кожної 

людини чи громадянина. Як вже зазначалося, єдиним джерелом влади і носієм 

суверенітету є народ України. Він здійснює свою владу безпосередньо та через 

органи державної влади та місцевого самоврядування.  

У Конституції України (ст. 69) закріплені форми народного волевиявлення: 

вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії. До інших форм 

здійснення демократії відносять: всенародні обговорення законопроектів; загальні 

збори населення за місцем проживання; дорадчі опитування; відкликання депутатів; 

народні петиції; збори, мітинги тощо.  

Найдавнішою і найпоширенішою формою безпосередньої демократії є вибори. 

У сучасному політичному процесі вибори мають багатоманітне соціальне 

призначення, яке виражається через низку суспільних функцій. Основною функцією 

виборів із точки зору державотворення є формування державних органів, що мають 

делеговані державою повноваження. Окрім цього, вибори виконують ще декілька 

функцій: здійснюють представництво суспільних інтересів, рекрутування політичної 

еліти, інституалізацію політичної участі громадян, політичну соціалізацію, 

виступають соціальним барометром політичного життя.  

У широкому значенні вибори – це волевиявлення народу з метою формування 

органів державної влади або місцевого самоврядування шляхом голосування. За 

умов демократичного суспільства вибори за своєю сутністю – це прояв реальної волі 

народу, процес виявлення і здійснення такої волі.  

За способом волевиявлення вибори поділяються на прямі і непрямі; за 

територією проведення – загальнонаціональні та місцеві; за часом проведення – 
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чергові, позачергові (дострокові) (призначаються в разі дострокового припинення 

повноважень органу), повторні (призначаються у разі визнання виборів недійсними 

або такими, що не відбулися), проміжні (призначаються у разі вибуття депутата, 

обраного в окремому окрузі), перші місцеві (які проводяться у разі формування 

нових місцевих рад); залежно від органу, який обирається – парламентські, 

президентські, вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, вибори 

депутатів місцевих рад та вибори міських, селищних, сільських голів.  

Виборче право в юридичній літературі інтерпретується в двох значеннях – 

об’єктивному і суб’єктивному. Об’єктивне виборче право – сукупність норм, які 

регулюють порядок формування представницьких органів держави та місцевого 

самоврядування. Основними правовими джерелами, які містять відповідні норми є 

Конституція України, Закон України «Про вибори народних депутатів України» вiд 

17 листопада 2011 р.; Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 

1999 р. в редакції Закону України від 18 березня 2004 р.; Закон України «Про вибори 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р.; Закон України «Про Центральну 

виборчу комісію» від 30 червня 2004 р.; Закон України «Про Державний реєстр 

виборців» від 22 лютого 2007 р.; законодавчі акти інших галузей права (наприклад, 

норми ст. 160 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за 

порушення виборчих прав), рішення Конституційного суду України, щодо 

тлумачення виборчого законодавства, рішення Центральної виборчої комісії, а також 

міжнародні договори.  

Суб’єктивне виборче право – це закріплене у ст. 38 Конституції України і 

гарантоване державою право окремого громадянина України обирати (активне 

право) чи бути обраним (пасивне право) до органів державної влади і місцевого 

самоврядування. 

Виборче право реалізується на основі принципів, які покладені в його основу. 

Загальні принципи виборчого права визначені ст. 71 Конституції України: 
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загальне виборче право означає, що активним виборчим правом володіють всі 

громадяни України, які досягли на день їх проведення 18 років. Будь-які прямі і 

непрямі непередбачені законами пільги чи обмеження щодо виборчих прав громадян 

України залежно від походження, соціального й майнового стану, расової та 

національної належності, статі, освіти, ставлення до релігій, політичних переконань, 

роду й характеру занять забороняються. Не мають права голосу громадяни, яких 

визнано судом недієздатними. Пасивним виборчим правом володіють громадяни, які 

можуть бути обраними: народним депутатом – громадянин України, який на день 

виборів досяг 21-річного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом 

останніх 5 років; Президентом України – громадянин України, який досяг 35-річного 

віку, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів 

років та володіє державною мовою; депутатом місцевої ради та сільським, 

селищним, міським головою – громадянин України, який на день виборів досяг 18-

річного віку та має право голосу. Окрім цього, для пасивного виборчого права 

встановлюються й певні обмеження: не може висуватися кандидатом та бути 

обраним на зазначені посади громадянин, який має судимість за вчинення умисного 

злочину, якщо вона не погашена і не знята у встановленому законом порядку; 

рівне виборче право – означає наявність однакової кількості голосів у кожного 

виборця; 

пряме виборче право – виборець голосує безпосередньо за кандидата; 

вільні вибори – виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї 

волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, 

обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню 

та вільному виявленню волі виборця, забороняється; 

таємне голосування – означає заборону будь-якого контролю за волевиявлення 

виборців: голосування відбувається в спеціально облаштованих кабінах, під час 

заповнення бюлетеня в кабіні для голосування може перебувати лише особа, яка 

голосує. 



 70

Крім основних принципів виборчого права виборчі закони закріплюють 

спеціальні принципи виборчого права: вільне і рівне висування кандидатів; 

відкритість і рівність кандидатів у проведенні виборчої кампанії; свобода агітації; 

неупередженість до кандидатів з боку державних органів; рівне та неупереджене 

ставлення засобів масової інформації до кандидатів тощо. 

Під виборчою системою розуміється сукупність правових норм, які регулюють 

порядок формування державних органів та спосіб поділу мандатів між кандидатами 

в залежності від результатів голосування виборців. Існує три основних види 

виборчих систем: мажоритарна, пропорційна та змішана. 

За мажоритарною системою територія (на якій формується представницький 

орган) поділяється на приблизно рівні частини, такої кількості, скільки осіб 

обирається до органу. У кожній такій частині визначається переможець, яким стає та 

особа, яка набрала встановлену більшість голосів: відносну (обраним вважається 

кандидат, який отримав більше голосів, ніж інші кандидати) або абсолютну (для 

обрання необхідна підтримка більше половини голосів виборців – 50% +1 голос).  

Пропорційна система створює умови для політичних партій одержувати у 

колегіальному органі кількість мандатів пропорційно кількості поданих за них 

голосів виборців. Кожна партія формує список кандидатів, виборець голосує за цей 

список, іноді може виявити своє ставлення до окремого кандидата. При 

пропорційній системі встановлюється нижня межа (поріг) участі в розподілі 

мандатів (в Україні він становить 5%). Розподіл голосів між партіями найчастіше 

здійснюється за допомогою виборчої квоти чи методом ділення. А розподіл мандатів 

у середині партії проходить двома шляхами зв’язаними списками (жорсткими) та 

вільними (гнучкими) списками. 

За змішаної системи поєднують елементи як мажоритарної, так і пропорційної 

системи. Змішані системи поділяють на дві великі групи: географічно неоднорідні – 

комбінують мажоритарну систему в малонаселених виборчих округах і пропорційну 

в густо заселених округах; географічно однорідні – з домінуванням пропорційного 
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представництва (пропорційно-мажоритарна); з домінуванням мажоритарної системи 

(мажоритарно-пропорційна); урівноважені системи (на рівних засадах 

використовуються пропорційна і мажоритарна системи). 

На сьогодні в Україні функціонує декілька виборчих систем. Парламент 

України обирається на основі змішаної (мажоритарно-пропорційної) системи. 

Президент України – на основі мажоритарної системи (абсолютної більшості). 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у 

містах ради – на основі змішаної (мажоритарно-пропорційної) системи. Сільські, 

селищні ради та сільські, селищні, міські голови обираються на основі мажоритарної 

системи (відносної більшості). 

Під виборчим процесом розуміють здійснення суб'єктами виборчого процесу, 

виборчих процедур, передбачених законом. Суб'єктами виборчого процесу є 

виборець; виборчі комісії; кандидати на посади Президента України, депутатів та 

сільського, селищного, міського голови; політичні партії (блоки); уповноважені 

представники, довірені особи, офіційні спостерігачі від партії (блоку) – суб'єктів 

виборчого процесу.  

Виборчий процес включає такі стадії: складання та уточнення списків виборців, 

утворення виборчих округів, виборчих дільниць та виборчих комісій, висування та 

реєстрація кандидатів, проведення передвиборної агітації, голосування, підрахунок 

голосів виборців та встановлення підсумків голосування, встановлення результатів 

виборів та їх офіційне оприлюднення і припинення діяльності виборчих комісій. 

Чинне законодавство також передбачає гарантії здійснення виборчого права: 

організаційні та юридичні гарантії, тобто встановлення відповідальності за 

порушення виборчого законодавства України.  

Другою за поширеністю формою безпосередньої демократії є референдум. 

Референдум – це конституційно-правовий інститут, система правових норм, що 

встановлюється державою та регламентує процедуру прийняття громадянами 
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України шляхом голосування важливих рішень загальнодержавного і місцевого 

значення. 

Метою проведення референдуму є забезпечення народовладдя і безпосередньої 

участі громадян в управлінні державними та місцевими справами. Референдум як і 

інші форми демократії є правом реальної суверенної, верховної волі народу. На 

референдумах приймаються рішення з будь-яких питань державного або 

самоврядного характеру, за винятком тих, які згідно із законом не можуть бути 

винесені на референдум.  

Згідно із Законом «Про Всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. 

предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання за винятком 

тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією та законами 

України, зокрема схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до 

неї, скасування, втрата чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до 

Конституції України; прийняття чи скасування закону України або внесення змін до 

чинного закону України; з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких 

референдум не допускається згідно з Конституцією України. Виключно 

всеукраїнським референдумом вирішується питання про зміну території (ст. 73 

Конституції України). 

На Всеукраїнський референдум не можуть виноситись питання щодо 

законопроектів з питань податків, бюджету та амністії (ст. 74 Конституції України). 

Законом також встановлено, що за народною ініціативою не може бути винесене 

(ініційоване) питання про зміну території України; тексти нової редакції Конституції 

України та законопроектів, що виносяться на референдум, не повинні скасовувати чи 

обмежувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод людини і громадянина або бути 

спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної 

цілісності України. Окрім цього Всеукраїнський референдум не може призначатися 

(проголошуватися) чи проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану. 



 73

Слід зазначити, що залежно від тих чи інших ознак референдуми поділяються 

на певні види. Розрізняють обов’язкові (їх проведення є обов'язковим для вирішення 

визначених Конституцією проблем) та факультативні (визначається як один із 

можливих, але необов'язкових способів вирішення питань) референдуми. 

За юридичною силою рішень виділяють імперативні (рішення носять найвищу 

юридичну силу, є остаточними, загальнообов’язковими для виконання на всій 

території, не потребують затвердження державними органами) та консультативні 

(проводяться з метою виявлення громадської думки щодо питання державного 

життя) референдуми.  

За територіальною ознакою проводяться загальнодержавні та місцеві 

референдуми. За предметом всеукраїнського референдуму розрізняють 

конституційний (про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін 

до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону 

про внесення змін до Конституції України), ратифікаційний (про зміну території 

України), законодавчий (щодо прийняття чи скасування закону України або внесення 

змін до чинного закону України) та загальний (з будь-якого питання за винятком тих, 

щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України). 

Всеукраїнський референдум може призначатися (проголошуватися) Верховною 

Радою України або Президентом України. За народною ініціативою всеукраїнський 

референдум призначається Президентом України, якщо цього вимагають не менше 

ніж 3 мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи 

щодо призначення референдуму зібрано не менше як у двох третинах областей і не 

менше як по 100 тисяч підписів у кожній з них (ст. 72 Конституції України).  

Новий Всеукраїнський референдум з того самого питання може бути проведено 

не раніше ніж через рік з дня оголошення результатів проведеного референдуму 

(окрім внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції України, реалізація такої 

ініціативи з одного й того самого питання можлива Верховною Радою України 

наступного скликання). 



 74

Суб’єктами, що наділені правом участі у голосуванні на референдумі є 

громадяни України, яким на день проведення референдуму виповнилося 18 років. Не 

мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Принципи 

проведення референдуму: загальне та рівне право голосу, пряме та вільне 

волевиявлення, таємність, особисте голосування та однократність голосування.  

Порядок проведення референдуму, що здійснюються у певній послідовності 

називається процесом референдуму. Він включає такі етапи (стадії): призначення 

(проголошення) референдуму; організація і проведення референдуму; голосування 

та встановлення результатів; правові наслідки референдуму. Законодавством 

України встановлюються юридичні гарантії процесу референдуму, зокрема 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу референдуму та 

юридична відповідальність за порушення законодавства про референдум 

(кримінальна та адміністративна). 

В Україні було проведено два всеукраїнські референдуми – 1 грудня 1991 р., на 

якому український народ підтримав Акт проголошення незалежності України та 16 

квітня 2000 р. з питань зміни структури та порядку діяльності Верховної Ради 

України, які не були імплементовані в законодавство України.  

3. Конституційно-правовий статус особи. 

Критерієм демократизації суспільства є його ставлення до прав людини і 

громадянина. Можливість людини користуватись в повному обсязі всіма правами і 

свободами, прямо залежить від її статусу, правового становища. Тобто сукупність 

прав, свобод і обов'язків, якими наділяється суб'єкт правовідносин, та гарантії їх 

здійснення складають правовим статусом особи. Правовий статус індивідів 

розрізняється залежно від характеру політико-правових зв’язків між ними і 

державою і є різний у громадян країни, іноземних громадян та осіб без 

громадянства. Нормативними актами може визначатися й спеціальний статус для 

окремих категорій громадян (наприклад, державні службовці). 
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Центральне місце в правовому статусі особи належить основам правового 

становища громадянина, які закріплені в Конституції України. Основи правового 

статусу громадянина України складаються із кількох елементів: 

наявність громадянства, тобто правова належність до Української держави і 

регулювання взаємовідносин між ними щодо набуття, припинення громадянства, 

реалізації та забезпечення взаємних прав та обов'язків; 

принципи правового статусу громадян, які є вихідними началами, на основі 

яких визначаються зміст і умови реалізації прав, свобод і обов’язків людини і 

громадянина. Згідно Конституції України це: закріплення у національному праві 

прав і свобод, встановлених нормами міжнародного прав; принцип юридичної 

рівності прав і свобод осіб (ст. 21, 24); принцип невідчужуваності та непорушності 

основних природних прав, свобод людини та належність їх їй від народження 

(ст. 21); принцип гарантованості прав і свобод (ч. 2, 3 ст. 22); принцип гуманістичної 

спрямованості основ правового статусу (ст. 3); загальнодоступність прав і свобод 

(ч. 3 ст. 49); заборона незаконного обмеження конституційних прав і свобод 

громадян України (ст. 22); принцип єдності прав і обов'язків людини і громадянина 

(ст. 23); поєднання індивідуальних інтересів особи з інтересами інших осіб, держави 

і суспільства (ст. 23, ст. 64); 

основні права, свободи та обов’язки є основним елементом правового статусу 

особи, вони складають основоположну частину Конституції; визначають найбільш 

важливі, істотні відносини і зв’язки між громадянином і державою. У правах, 

свободах, обов’язках фіксуються стандарти поведінки, які вважаються 

обов’язковими, доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства; 

гарантії реалізації прав і свобод – це передбачені Основним Законом засоби, 

методи і механізми, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

Передумовою виникнення та існування основ правового статусу є загальна 

правосуб’єктність, тобто здатність бути учасником правовідносин. Обсяг 
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правосуб'єктності особи визначається наявністю громадянства. Громадянство, тобто 

постійний правовий зв'язок з відповідною державою, закріплюється нормами 

конституційного права країни та у міжнародних документах. У пункті «а» ч. 1 ст. 2 

Європейської конвенції про громадянство визначено: «громадянство – правовий 

зв'язок між особою та державою без зазначення етнічного походження особи». 

Згідно з Законом України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. (ст. 1): 

громадянство – це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що 

знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Тобто, громадянином 

держави є особа не в силу того, що вона проживає на її території, а внаслідок 

існування між особою і державою певних правових зв’язків. 

Громадянству притаманні ознаки: невід’ємне право людини; постійний 

(стійкий) зв’язок; двосторонній зв’язок; правовий зв’язок; документально 

підтверджений зв’язок. Законодавство про громадянство базується на загальних 

(повновладдя народу; демократизм; інтернаціоналізм; втілення в інституті 

громадянства ознак суверенітету держави; пріоритету норм міжнародного права6) та 

спеціальних принципах громадянства (принцип єдиного громадянства; запобігання 

виникненню випадків безгромадянства; неможливості позбавлення громадянина 

України громадянства України; визнання права громадянина України на зміну 

громадянства; неможливості автоматичного набуття чи припинення громадянства 

України іноземцем чи особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з 

громадянином України або припинення шлюбу; рівності перед законом громадян 

України незалежно від підстав, порядку і моменту набуття ними громадянства; 

збереження громадянства незалежно від місця проживання громадянина; не видачі 

громадян іноземним державам). 

У конституційному праві виділяють кілька способів набуття громадянства. 

Філіація – набуття громадянства за народженням за принципом «права крові» 

                                                   

6 Конституційне право України. Акад. курс:підруч.: у 2 т. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 2008. – Т. 2. – С. 80-81. 
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(дитина набуває громадянства батьків (одного з батьків) незалежно від місця 

народження) або за принципом «права ґрунту» (дитина стає громадянином тієї 

держави, на території якої вона народилась, незалежно від громадянства батьків). 

Натуралізація (укорінення) – надання органами державної влади громадянства 

особі, яка про це просить. Виділяють індивідуальне укорінення (відбувається за 

власною волею, подається заява про прийняття громадянства) та укорінення в силу 

правонаступництва держав (відбувається при об’єднані чи поділі держави).  

Репатріація (реінтиграція) – повертання на батьківщину та відновлення в 

громадянстві. 

За міжнародними угодами: оптація – це добровільний вибір особою 

громадянства шляхом подання індивідуальної заяви про те, що оптант бажає жити на 

території держави, якій передається територія його проживання; трансферт – 

автоматична зміна громадянства, коли разом із переходом території автоматично 

змінюється громадянство незалежно від згоди чи незгоди населення території, яка 

переходить під юрисдикцію іншої держави. 

Закон України «Про громадянство України» (ст. 3) визначає належність до 

громадянства України: 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент 

проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на 

території України; 2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 

майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання 

чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 р.) 

проживали в Україні і не були громадянами інших держав; 3) особи, які прибули в 

Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 р. і яким у паспорті 

громадянина колишнього СРСР зразка 1974 р. органами внутрішніх справ України 

внесено напис «громадянин України», та діти таких осіб, які прибули разом із 

батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо 

зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України; 
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4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та 

міжнародних договорів України.  

Законом України «Про громадянство України» (ст. 6) передбачені правові 

підстави набуття громадянства України. Громадянство України набувається: за 

народженням (в Україні використовується і принцип «права крові» і принцип «права 

ґрунту»); за територіальним походженням (реєструються громадянами України: 

особа, яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та 

неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно 

проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України 

відповідно до Закону України «Про правонаступництво України», або яка сама чи 

хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра 

народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх 

народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної 

Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, 

Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, 

Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без 

громадянства або іноземцем, який подав зобов'язання припинити іноземне 

громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її 

неповнолітні діти); внаслідок прийняття до громадянства (іноземець або особа без 

громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. 

Умови прийняття до громадянства України: визнання і дотримання Конституції 

України і законів України; подання декларації про відсутність іноземного 

громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство; безперервне 

проживання на законних підставах на території України протягом останніх 5 років 

(ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без громадянства, які перебувають у 

шлюбі з громадянином України понад 2 роки та для осіб, яким надано статус 

біженця в Україні чи притулок в Україні, термін безперервного проживання яких на 

території України становить 3 роки з моменту надання їм статусу біженця); 
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отримання дозволу на імміграцію (ця умова не поширюється на осіб, яким надано 

статус біженця в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без 

громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності 

Законом України «Про імміграцію» і мають у паспорті громадянина колишнього 

СРСР зразка 1974 р. відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне 

проживання в Україні); володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, 

достатньому для спілкування (ця умова не поширюється на осіб, які мають певні 

фізичні вади (сліпі, глухі, німі); наявність законних джерел існування (ця умова не 

поширюється на осіб, яким надано статус біженця або притулок в Україні).  

Водночас законом передбачається, що не приймається до громадянства України 

особа, що: вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид; засуджена в 

Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (до 

погашення або зняття судимості); вчинила на території іншої держави діяння, яке 

визнано законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином. 

Окрім цього законом передбачені й інші підстави набуття громадянства 

України: внаслідок поновлення у громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок 

встановлення над дитиною опіки чи піклування влаштування дитини в дитячий 

заклад чи заклад охорони здоров'я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну 

сім'ю або передачі на виховання в сім'ю патронатного вихователя; внаслідок 

встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки; у зв'язку з 

перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини; внаслідок 

встановлення батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства 

чи материнства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами 

України. 

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися 

лише за їхньою згодою. 

Законом України «Про громадянство України» (ст. 17) передбачені підстави 

припинення громадянства: внаслідок виходу з громадянства; внаслідок втрати 
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громадянства та за підставами, передбаченими міжнародними договорами України. 

Вихід з громадянства передбачається, якщо громадянин України, який постійно 

проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. За 

клопотанням батьків може вийти із громадянства і дитина, яка виїхала разом з 

батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства 

України. За клопотанням усиновителів може вийти із громадянства дитина 

усиновлена іноземцями або особами без громадянства. Щоправда, вихід не 

допускається, якщо особу в Україні притягнуто як обвинувачену у кримінальній 

справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і 

підлягає виконанню). Громадянство може бути втрачене, через а) добровільне 

набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого 

набуття він досяг повноліття (не вважається добровільним набуттям громадянства 

одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства 

іншої держави; набуття дитиною громадянства своїх усиновителів (іноземців); 

автоматичне набуття іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем; 

автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок 

застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо громадянин 

не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої 

держави); б) набуття особою громадянства України (через прийняття) внаслідок 

обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів; в) 

добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до 

законодавства цієї держави не є військовим обов'язком чи альтернативною 

(невійськовою) службою. 

Водночас важливо, що втрата громадянства України внаслідок добровільного 

набуття громадянства іншої держави та добровільного вступу на військову службу 

іншої держави не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане 

особою без громадянства. 
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Питаннями громадянства в Україні опікуються Президент України, Комісія при 

Президентові України з питань громадянства, спеціальні уповноважені центральні 

органи виконавчої влади з питань громадянства, Міністерство закордонних справ 

України, дипломатичні представництва та консульські установи України. 

Слід зауважити, що терміном «населення» охоплюється не тільки громадяни 

певної держави, а й іноземці та особи без громадянства, які проживають в країні. Їх 

статус визначається Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22 вересня 2011 р. Іноземець – особа, яка не перебуває у 

громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав. Особа 

без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не 

вважає своїм громадянином. Конституція України (ст. 26) визначила, що іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають на території України на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами та виконують такі самі 

обов’язки, як і громадяни України, окрім винятків встановлених Конституцією, 

законами та міжнародними договорами України. Іноземцям в Україні, таким чином 

надається національний режим. 

Перебуваючи на території України іноземці можуть мати й певні особливості 

статусу. Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» від 8 липня 2011 р. визначено статус біженця (особа, яка не є 

громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою 

переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства 

(підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, 

перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може 

користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом 

внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи 

за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає 

повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань). Закон України «Про 

імміграцію» від 7 червня 2001 р. встановлює спеціальні норми для іноземців, що 
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іммігрували в Україну на постійне проживання, для працевлаштування на 

визначений строк, які тимчасово перебувають на території України. Специфічний 

статус закордонного українця (особа, яка є громадянином іншої держави або особою 

без громадянства, а також має українське етнічне походження або є походженням з 

України) визначено Законом України «Про правовий статус закордонних українців» 

від 4 березня 2004 р. 

Найважливішим елементом правового статусу людини є права, свободи та 

обов’язки. Права з’являються у людини від моменту народження як невід’ємні умови 

фізичного і соціального існування та розвитку. За своїм змістом права людини – це 

такі її соціальні можливості, які пов’язанні з конкретними історичними умовами. 

Вони носять універсальний характер, неподільні, взаємопов’язані, є надбанням 

кожної людини. Відмінність між поняттями «право» і «свобода» значною мірою 

умовна, оскільки вони означають можливість для особи вибирати вид і міру своєї 

поведінки. Але поняття «свобода» переважно розуміється як невтручання у 

внутрішній світ людини і громадянина (свобода совісті, світогляду, віросповідання), 

а поняття «право» пов'язане з тим, що для його реалізації необхідні позитивні дії з 

боку держави або правомочність людини на участь у діяльності окремих політичних 

і економічних структур (право на відшкодування за рахунок держави чи органів 

місцевого самоврядування матеріальної чи моральної шкоди). Нерідко для розуміння 

терміна «право» застосовується термін «свобода».  

Варто звернути увагу на те, що у літературі і міжнародних-правових актах 

існують різні підходи до класифікації основних прав і свобод людини і громадянина. 

За часом виникнення виділяють права першого покоління (громадянські та 

політичні); права другого покоління (соціальні, економічні, культурні); права 

третього покоління (права «солідарності»). За суб'єктним складом виділяють 

індивідуальні (спрямовані на захист та розвиток окремої людини) та колективні 

(права, якими користуються групи людей). Іноді використовують поділ прав на 

«класичні» (громадянські та політичні права, вони пов'язані з обов'язком держави 
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утримуватися від певних дій) та «соціальні» (економічні, соціальні та культурні 

права, які зобов'язують державу надавати певні гарантії їх здійснення). Однак 

найпоширеніша класифікація прав і свобод за сферами життєдіяльності індивіда: 

громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні права і свободи. 

Громадянські права – це особисті, природні права людини як фізичної особи, 

які їй гарантуються державою, незалежно від громадянства. Вони є можливостями 

збереження, розвитку і захисту індивідуальності людини, їх більшість носить 

абсолютний характер, є не лише невідчужуваними, але й не підлягають обмеженню. 

Умовно їх об’єднують в дві групи: права і свободи, які захищають від свавілля інших 

осіб; права і свободи, які захищають від свавілля з боку держави. Згідно з 

Конституцією України до них відносять такі права: на життя (ст. 27), на повагу 

гідності людини (ст. 28, 21), на свободу та особисту недоторканість (ст. 29), на 

недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції (ст. 30, 31, 32), на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів і переконань, невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32, 34), на 

свободу світогляду і віросповідання (ст. 35), на вільне укладання шлюбу (ст. 51), 

свобода пересування, вільний вибір місця проживання (ст. 33). 

Політичні права і свободи громадян України – це можливості брати участь у 

суспільному житті, які належать людині як громадянину України. Це права: на 

свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації (ст. 36, 37 

Конституції України), брати участь в управлінні державними справами, у 

всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38 Конституції 

України), на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації (ст. 39 Конституції 

України), на звернення до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування (ст. 40 Конституції України).  

Економічні права – це можливості брати участь у виробництві матеріальних та 

інших благ. До них належать права: приватної власності (ст. 41 Конституції 
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України), на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції України), користуватися 

об'єктами суспільної власності (ст. 13, 14, ч. 3 ст. 41 Конституції України).  

Соціальні права – можливості людини користуватися соціальними благами у 

сфері матеріального виробництва, трудової діяльності, здоров’я, відпочинку. 

Зокрема Конституцією України закріплені права: на працю (ст. 43), на відпочинок 

(ст. 45), на соціальний захист (ст. 46), на страйк (ст. 44), на житло (ст. 47), на 

достатній життєвий рівень (ст. 48), на охорону здоров'я, медичну допомогу та 

медичне страхування (ст. 49), на безпечне для життя і здоров'я довкілля (ст. 50).  

Культурні права і свободи – це певні можливості доступу до духовних 

здобутків свого народу і всього людства. Вони за своєю суттю є мірою духовності, 

яку гарантує особі держава з урахуванням умов життя і діяльності громадян, 

суспільства і держави. Це права: на освіту (ст. 53 Конституції України), свобода 

літературної, художньої, наукової і технічної творчості (ч. 1 ст. 54 Конституції 

України), на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ч. 2 ст. 54 

Конституції України).  

Використання і здійснення прав і свобод людиною є невід'ємним від виконання 

нею обов’язків (міра обов’язкової поведінки, якої кожний повинен дотримуватися 

для забезпечення нормального функціонування інших суб’єктів). Конституція 

України не лише встановлює принцип рівності обов'язків (ст. 23), а й фіксує основні 

юридичні обов'язки, а саме додержуватися Конституції України та законів України 

(ст. 68), захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, 

шанувати її державні символи (ст. 65), не заподіювати шкоду природі, культурній 

спадщині, відшкодовувати завдані збитки (ст. 66), сплачувати податки і збори (ст. 

67), набувати повну загальну середню освіту (ст. 53), поважати честь і гідність 

людей, не посягати на їхні права і свободи (ст. 68), піклуватися про дітей та 

непрацездатних батьків (ч. 2 ст. 51).  

Реалізацію конституційних прав і свобод людини і громадянина забезпечують 

гарантії, тобто передбачені Основним Законом України засоби, методи і механізми 
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додержання прав та свобод і законних інтересів особи, їх фактичної реалізації, 

всебічної охорони і захисту.  

Систему гарантій прав і свобод складають загальні (політичні, економічні, 

організаційні) та спеціальні (юридичні) гарантії. Серед власне юридичних гарантій 

важливу роль відіграють норми-принципи визначені Конституцією та іншими 

законами: Конституція України є гарантом прав людини проголошуючи правову, 

демократичну державу (ст. 1) та визначаючи широке коло конституційних прав і 

свобод (Розділ ІІ); права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави (ст. 3); утвердження і забезпечення прав і свобод 

людини проголошено головним обов’язком держави (ст. 3); норми Конституції є 

нормами прямої дії (ст. 8).  

Основний Закон закріплює й процесуальні гарантії (ніхто не може бути двічі 

притягнений до юридичної відповідальності (ст. 61), презумпція невинуватості 

(ст. 62), обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 

шляхом, а також на припущеннях (ст. 62), право не свідчити проти себе, членів сім’ї 

чи близьких родичів (ст. 63); охорона законом прав потерпілого від правопорушень і 

зловживань владою (ст. 56, 62); право на правову допомогу (ст. 59); право знати свої 

права і обов'язки (ст. 57); недопустимості зворотної дії в часі законів та інших 

нормативно-правових актів, що погіршують становище людини (ст. 58); 

необов'язковості виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст. 60). 

Найбільш ефективною гарантією прав і свобод людини і громадянина є 

правосуддя. Досить часто в конституціях серед основних гарантій прав і свобод 

особи виокремлюють міжнародно-правові гарантії (наприклад, ст. 55 Конституції 

України). До гарантій прав і свобод належать також юридична відповідальність за їх 

порушення. 

Систему процедурних правил, що на практиці забезпечують реалізацію 

конституційних гарантій називають механізмом захисту прав і свобод. Серед 

найбільш дієвих способів захисту прав і свобод вважається судовий захист. 
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Водночас Конституція України покладає функції захисту прав і свобод людини і 

громадянина на організаційно-правові інститути: Президента України (ч.2 ст.102); 

Кабінет Міністрів України (п.2 ст.116); місцеві державні адміністрації (п. 2 ст. 119); 

прокуратура України (ч. 2, ч 5. ст. 121); органи місцевого самоврядування (ст. 140, 

143); Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ст. 101). Суттєвою 

гарантією прав і свобод є допомога професійного захисника (адвоката) в 

кримінальному, цивільному чи адміністративному процесі. 

4. Система органів державної влади України. 

Державна влада України, єдиним джерелом якої, згідно статті 5 Конституції 

України, є український народ, здійснюється державними органами, система яких 

будується за конституційним принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і 

судову. Основу для реалізації цього принципу склали Декларація про державний 

суверенітет від 16 липня 1990 р., Конституційний договір 8 червня 1995 р. та 

Конституція України 28 червня 1996 р. 

Система органів державної влади України саме і складається із законодавчого 

органу – Верховної Ради України, системи органів виконавчої влади, а також 

системи судової влади. Окреме місце в системі органів державної влади займає пост 

Президента України, а також система органів прокуратури України. 

Верховна Рада України як найвищий орган законодавчої влади (парламент 

України) за Конституцією України є єдиним, загальнонаціональним, постійно 

діючим, колегіальним, виборним органом у складі 450 народних депутатів. Народні 

депутати обираються на сонові загального, рівного, прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування строком на п’ять років. 

Те, що Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом являє його 

виключність, що базується на статусі України як унітарної держави, а також її 

формою правління, адміністративно-територіальним устроєм. Крім цього, Верховна 

Рада України має виключні повноваження прийняття законів України, внесення змін 



 87

до Конституції України, а також цілий ряд повноважень, які може виконувати лише 

вона, що визначені ст. 85 Конституції України.  

Загальнонаціональний і представницький характер Верховної Ради України 

визначається тим, що згідно Конституції України її склад представляє і має 

захищати інтереси всього українського народу – громадян України всіх 

національностей. 

Прикладом іншої побудови законодавчої влади в державі є Російська Федерація, 

де поряд із загальнофедеральним законодавчим органом – Державною думою – 

існують і діють законодавчі органи суб’єктів федерації. 

Колегіальність Верховної Ради України визначається її складом і порядком 

роботи. Конституцією України визначено кількісний склад Верховної Ради України, 

а також її законодавчу спроможність (повноважність), тобто можливість працювати 

у відповідності із конституційними повноваженнями, при можливості обрання 

народними депутатами не менше двох третин її конституційного складу. 

Організаційно-правовою формою роботи Верховної Ради України є сесії, які 

складаються з пленарних засідань і роботи народних депутатів у її комітетах, 

тимчасових слідчих комісіях, тимчасових спеціальних комісіях, депутатських 

фракціях та безпосередньо з виборцями. Чергові сесії Верховної Ради України мають 

починатися першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. 

Позачергові сесії скликаються Головою Верховної Ради на вимогу Президента 

України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Верховна Рада України виконує багато функцій, серед яких основними є 

законодавча, установча, бюджетна та контрольна. 

Виконуючи установчу функцію, Верховна Рада України обирає із свого складу 

Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної 

Ради України та відкликає їх із цих посад; призначає на посаду та звільняє з посади 

керівника апарату Верховної Ради України; створює з числа народних депутатів 
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України комітети Верховної Ради України та обирає голів, їх перших заступників, 

заступників та секретарів цих комітетів; призначає та звільняє з посади 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голову та членів 

Рахункової палати. Крім цього, установча функція Верховної Ради України 

проявляється у тому, що вона формує у відповідності із Конституцією і законами 

України кадровий склад систем інших органів державної влади, виконавчих і 

судових. 

Правовими актами Верховної Ради України є закони України, постанови та інші 

акти Верховної Ради України. 

Президент України. Інститут президентства в нашій країні, власне був 

уведений в суспільно-державну теорію і практику ще в умовах Української 

Радянської Соціалістичної республіки Законом «Про Президента Української РСР» 

від 5 липня 1991 р. Нині діюча Конституція України (розділ V «ПРЕЗИДЕНТ 

УКРАЇНИ») визначає Президента України як главу держави, гаранта її суверенітету і 

територіальної цілісності, прав і свобод громадян. По доктринальному розумінні 

Президент України є найвищим державним посадовцем. Він не відноситься до 

жодної гілки влади, є поза ними, є над ними, але, поряд із цим, тісно з ними. Тобто, 

виконує по відношенню до всіх гілок державної влади і разом з ними установчу, 

організаційну, погоджувальну та контрольну функції. У статтях 102 і 106 

Конституції України визначаються Повноваження Президента України, які 

спрямовані на виконання цих та інших його функцій. 

Як орган держави Президент України взаємодіє із всіма гілками державної 

влади. Так, щодо законодавчої гілки влади, уособленої Верховною Радою України, 

Президент України може: достроково припинити її повноваження, а значить і 

діяльність, у випадках якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії Верховної 

Ради України її засідання не можуть розпочатися. Таке право Президента України є 

суттєвим елементом системи стримувань і противаг між гілками державної влади. 
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Президент України має повноваження активно впливати на законотворчу 

діяльність вищого законодавчого органу державної влади України, зокрема, шляхом 

реалізації наданої йому Конституцією України законодавчої ініціативи. Тобто, 

Президент України має право подати до Верховної Ради України проект будь-якого 

закону, крім цього він має право визначати законопроекти, які вона зобов’язана 

розглянути у першочерговому порядку. Серед цих проектів законів Президент 

України має право вносити такі, що стосуються змін до Конституції України. 

Президент України в рамках участі у законотворчому процесі активно 

застосовує своє право вето. Право вето Президента України, згідно Конституції 

України, реалізується у такому порядку: прийнятий Верховною Радою України і 

підписаний її головою направляється Президенту України, який протягом 

п’ятнадцяти днів підписує його, або, у разі незгоди з його положеннями, повертає із 

своїми пропозиціями до Верховної Ради України. Верховна Рада України або 

переглядає закон із врахуванням пропозицій Президента України, або двома 

третинами від свого конституційного складу долає вето Президента України. У 

цьому разі Президент України зобов’язаний його підписати та оприлюднити.  

Що стосується виконавчої гілки влади, то Президент України має повноваження 

утворювати центральні органи виконавчої влади, затверджувати положення про них 

та призначати їх керівників, а також керівників місцевих органів виконавчої влади, 

крім того призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; 

припиняє його повноваження, приймає рішення про його відставку та призначає за 

поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України. Президент 

України особисто призначає на посади та звільняє з посад половину складу 

Національного банку України, Національної Ради з питань телебачення і 

радіомовлення. 

Значними є повноваження Президента України щодо формування системи та 

кадрового складу судових органів. Так, Президент України призначає на посади і 

звільняє з них третину складу Конституційного Суду України, крім цього, 
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відповідно до Конституції України та у визначеному Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 р. порядку він утворює та реорганізовує 

суди загальної та спеціальної юрисдикції, здійснює перше призначення на посаду 

професійного судді строком на п’ять років. 

Президент України, який є главою держави і виступає від її імені, єдиний орган, 

який має повноваження призначати всеукраїнські референдуми щодо змін до 

Конституції України та оголошувати всеукраїнські референдуми за народною 

ініціативою, звертатися із зверненнями до українського народу, щорічними і 

позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє 

становище України. Він також представляє нашу державу у міжнародних відносинах 

і здійснює керівництво її зовнішньополітичною діяльністю, проводить переговори і 

укладення міжнародних договорів України, приймає рішення про визнання 

іноземних держав, призначення та звільнення глав дипломатичних представництв 

України в інших державах і міжнародних організаціях, приймає вірчі і відкличні 

грамоти дипломатичних представників іноземних держав. Як гарант державного 

суверенітету і територіальної цінності держави, Президент України вносить до 

Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної 

агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та 

інших військових формувань, приймає рішення про загальну або часткову 

мобілізацію, введення військового стану в державі або в окремих її місцевостях у 

разі загрози збройного нападу, небезпеки державній незалежності, є Верховним 

Головнокомандувачем Збройних Сил України, призначає на посади та звільняє з них 

вище їх командування, здійснює керівництво у сферах національної безпеки та 

оборони держави. При Президенті України створено Раду національної безпеки і 

оборони України з ним на чолі, яка є координаційним органом і здійснює 

відповідний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у цих сферах. 

Президент України присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги, 

інші вищі спеціальні звання та класні чини, нагороджує державними нагородами, 



 91

встановлює власні відзнаки та нагороджує ними, приймає рішення про прийняття до 

громадянства України та його припинення, про надання притулку в Україні, про 

помилування. 

Правовими актами Президента України є його укази та розпорядження. 

Дострокове припинення повноважень Президента України відповідно до 

Конституції України можливе лише у чотирьох випадках: його добровільної 

відставки (за власним бажанням); неможливості виконувати обов’язки за станом 

свого здоров’я; усунення з поста в порядку імпічмента, а також у випадку смерті.  

Система органів виконавчої влади є складовою загальної системи органів 

державної влади України, яка, до того ж, несе на собі тягар виконання найбільшої 

кількості функцій держави щодо забезпечення прогресивного розвитку суспільства у 

всіх сферах його життєдіяльності, найбільш повної реалізації прав і обов’язків її 

громадян.  

Зміст виконавчої влади у порівнянні із змістом інших гілок державної влади 

полягає в тому, що вона створюється і спрямовує діяльність її органів на 

безпосередню реалізацію законів, інших нормативно-правових актів, державних 

програм, реалізацію державної політики в усіх напрямках і сферах життєдіяльності 

держави і суспільства. 

Однією із форм діяльності органів виконавчої влади, відповідно до встановленої 

законами, іншими нормативно-правовими актами їх компетенції, є безпосереднє 

державне управління процесами у різних галузях виробництва, сільського 

господарства, науки і освіти, культури, охорони здоров’я. Крім усіх інших, до 

системи державної влади України і органів виконавчої влади входять системи так 

званих органів виконавчої влади функціонального типу, такі як, наприклад, системи 

Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України, 

Міністерства внутрішніх справ України тощо.  
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Як відомо, ще у 1998 р. було розроблено і затверджено Указом Президента 

України Концепцію адміністративної реформи в Україні. Концепція мала на меті 

привести систему органів виконавчої влади у відповідність до Конституції України, 

оптимізувати діяльність всіх елементів цієї системи, в тому числі, і передусім, 

центральних органів виконавчої влади. На жаль, ця концепція не була втілена в 

життя, а коли її окремі сегменти на деякий час впроваджувалися у державно-правову 

дійсність, дуже скоро вони зникали через корпоративний супротив державних 

службовців усіх рангів. 

Проте система органів виконавчої влади все ж йде по шляху певного прогресу. 

Значний вплив на цей процес справило прийняття і подальша реалізація Закону 

України «Про Кабінет міністрів України» від 7 жовтня 2010 р., Закону України «Про 

центральні органи виконавчої влади» від 17 березня 2011 р., інші законодавчі акти, 

які спрямовані на регулювання правового статусу органів виконавчої влади в 

Україні. 

Виконавча влада в координатах поділу державної влади посідає особливе місце, 

оскільки, дозволимо собі ще раз повторити, її основним призначенням є організація 

виконання і безпосереднє виконання законів та інших нормативно-правових актів 

держави, в процесі діяльності органів виконавчої влади, які передбачені 

Конституцією України, спрямованої на розробку і застосування важелів державного 

регулювання і управління всіма соціальними процесами в суспільстві. 

Органи виконавчої влади у всій своїй кількості, як складові системи, 

поділяються за змістом своєї діяльності, компетенцією, способом формування та 

іншими ознаками. 

Система органів виконавчої влади в Україні складається з двох рівнів: 

- загальнореспубліканський або центральний, на якому знаходяться і діють 

Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади (міністерства, 

центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом, державні комітети, 

державні служби, державні агентства тощо); 
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- місцеві органи виконавчої влади (обласні та районні державні адміністрації, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, територіальні органи міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади). 

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. 

Він є ядром, центром всієї системи органів виконавчої влади і здійснює державну 

виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації. Він спрямовує, координує та контролює діяльність всіх інших органів 

виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у 

статтях 85, 87 Конституції України.  

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і 

законами України, актами Президента України. 

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, 

Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. Прем'єр-міністр 

України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від 

конституційного складу Верховної Ради України. Персональний склад Кабінету 

Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем'єр-

міністра України. 

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує 

її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої 

Верховною Радою України. Прем'єр-міністр України входить із поданням до 

Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним 

бюджетом України на утримання цих органів. 
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Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним 

Президентом України. Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів 

України мають право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка 

Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів 

України. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові 

Міністрів України також має наслідком відставку всього Кабінету Міністрів 

України. Кабінет Міністрів України, відставку якого прийнято Президентом 

України, за його дорученням продовжує виконувати свої повноваження до початку 

роботи новосформованого Кабінету Міністрів України, але не довше ніж шістдесят 

днів. 

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і 

розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України 

підписує Прем'єр-міністр України.  

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади являють собою 

основу і достатньо чисельний склад системи органів виконавчої влади, які 

відповідно до Конституції та законів України безпосередньо здійснюють державне 

управління у сферах життєдіяльності держави і суспільства, що підлягають їх 

компетенції.  

Правову основу діяльності міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади становлять Конституція України, Закон України «Про Кабінет 

Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р., Закон України «Про центральні органи 

виконавчої влади» від 17 березня 2011 р. та інші нормативно-правові акти. 

Організація діяльності, їх компетенція врегульовується також положеннями про ці 

органи, які затверджує Президент України. Міністерства є головними поряд із 

іншими центральними органами виконавчої влади і забезпечують реалізацію 

політики держави у визначеній для них сфері життєдіяльності суспільства. Їх 

діяльність спрямована на формування, прогнозування, розвиток і реалізацію 

державної політики, участь у розробці проекту Державного бюджету України, 
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національних та загальнодержавних програм, нормативно-правових актів, підготовці 

міжнародних договорів України, узагальнення практики застосування законодавства 

та пропозицій до його удосконалення, координація діяльності інших центральних 

органів виконавчої влади, здійснення наглядових і контрольних функцій тощо. 

Центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень видають 

нормативно-правові акти (накази та інструкції), які для надання їм загального 

нормативного характеру підлягають реєстрації Міністерством юстиції України. 

Кабінет Міністрів України може повністю або частково скасовувати такі акти. 

Місцеві органи виконавчої влади. Найбільш численними органами державної 

влади, які здійснюють виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та 

Севастополі є місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої 

влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України. 

Склад місцевих державних адміністрацій формують їх голови. Голови місцевих 

державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Вони при здійсненні 

своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів 

України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Вони 

також підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм 

відповідними радами і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до 

закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної 

адміністрації вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру 

голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент 

України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові 

районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від 

складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови 

місцевої державної адміністрації.  



 96

Система судових органів України. До загальної системи органів державної 

влади входять також і судові органи, які формують окрему судову гілку (систему) 

державної влади.  

Судова влада в Україні відповідно до конституційних засад поділу влади 

здійснюється незалежними та безсторонніми судами, утвореними згідно із законом. 

Судову владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках, 

народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя в рамках відповідних 

судових процедур. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та 

судами загальної юрисдикції.  

У системі судової влади особливе місце займає Конституційний Суд України, 

який забезпечує правовий захист Конституції України шляхом вирішення питань про 

конституційність законів та інших правових актів Верховної Ради України, 

нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Конституційний Суд 

України є єдиним органом державної влади, який дає офіційне тлумачення 

Конституції України та законів України. 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 

2010 р. система судів загальної юрисдикції згідно Конституції України будується за 

принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності. Її складають знизу до 

гори: місцеві суди; апеляційні суди; вищі спеціалізовані суди; Верховний Суд 

України. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є 

Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є 

відповідні вищі спеціалізовані суди, якими є Вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, 

Вищий адміністративний суд України.  

Прокуратура України. За своїм правовим статусом прокуратура в Україні не 

належить ні до одної з гілок державної влади, проте є державним органом і посідає в 

системі органів державної влади особливе місце. Вона, знову ж таки, має свою 
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систему прокуратурських органів, які побудовані на суворій єдиній ієрархічній 

основі, на яку покладаються: підтримання державного обвинувачення в суді; 

представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів 

при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні 

інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який 

призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади 

Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру 

Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади. 

Строк повноважень Генерального прокурора України – п'ять років. Організація і 

порядок діяльності прокурорських органів визначається Законом України «Про 

прокуратуру України» від 5 листопада 1991 р.  

5. Місцеве самоврядування. Особливості організації державної влади в 

Автономній Республіці Крим. 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – 

самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів 

України. Засади організації та діяльності місцевого самоврядування в Україні 

встановлюють Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування» 

від 21 травня 1997 р. Здійснення місцевого самоврядування в Автономній Республіці 

Крим визначається також Конституцією АРК від 21 жовтня 1998 р.  

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та 

Севастополі визначаються окремими законами України. Нині в Україні діє лише 

Законо України «Про столицю України місто-герой Київ» від 15 січня 1999 р. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 
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самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами 

місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних 

громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Питання організації управління 

районами в містах належить до компетенції міських рад. Сільські, селищні, міські 

ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, 

квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної 

компетенції, фінансів, майна.  

До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять 

депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі 

загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк 

повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої 

обрані на чергових виборах, також становить п'ять років. Припинення повноважень 

сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення 

повноважень депутатів відповідної ради. Територіальні громади на основі 

загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного 

голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює 

виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, 

селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років. 

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, 

селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року 

повноважень відповідної ради чи відповідного голови. Статус голів, депутатів і 

виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, 

ліквідації визначаються законом. Голова районної та голова обласної ради 

обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради. Матеріальною і 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи 

місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої 

спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 
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Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах 

об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних 

проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 

організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби. Держава 

бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово 

підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що 

виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.  

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній 

власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку 

і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки 

і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та 

реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні 

підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; 

вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої 

компетенції. Обласні та районні ради затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та 

контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які 

формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 

територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, 

залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 

соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; 

вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції. Органам 

місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів 

виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі 

за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до 

місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних 
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податків, передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної 

власності. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень 

органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, 

приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. 

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції 

чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним 

зверненням до суду. Права місцевого самоврядування захищаються в судовому 

порядку. Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, 

діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються 

законом. 

Особливості влади в Автономній Республіці Крим. Автономна Республіка 

Крим є невід'ємною складовою частиною України і в межах повноважень, 

визначених Конституцією України, вирішує питання, віднесені до її відання. 

Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку 

приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада 

України не менш як половиною від конституційного складу Верховної Ради України. 

Нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішення 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим не можуть суперечити Конституції і 

законам України та приймаються відповідно до Конституції України, законів 

України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та на їх виконання. 

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк 

повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати якої обрані на 

чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим має наслідком припинення повноважень її депутатів. 
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Чергові вибори до Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбуваються в 

останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим. Вони у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, 

які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим.  

Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду 

та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за 

погодженням із Президентом України. Повноваження, порядок формування і 

діяльності Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими 

актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її 

компетенції.  

Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать 

до єдиної системи судів України.  

Автономна Республіка Крим здійснює нормативне регулювання з питань: 

сільського господарства і лісів; меліорації і кар'єрів; громадських робіт, ремесел та 

промислів; благодійництва; містобудування і житлового господарства; туризму, 

готельної справи, ярмарків; музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, 

історико-культурних заповідників; транспорту загального користування, автошляхів, 

водопроводів; мисливства, рибальства; санітарної і лікарняної служб. 

З мотивів невідповідності нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України Президент 

України може зупинити дію цих нормативно-правових актів з одночасним 

зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності. 

До відання Автономної Республіки Крим належить: призначення виборів 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу 

виборчої комісії Автономної Республіки Крим; організація та проведення місцевих 

референдумів; управління майном, що належить Автономній Республіці Крим; 
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розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на 

основі єдиної податкової і бюджетної політики України; розроблення, затвердження 

та реалізація програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного 

та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля – 

відповідно до загальнодержавних програм; визнання статусу місцевостей як 

курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів; участь у забезпеченні прав і 

свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та 

громадської безпеки; забезпечення функціонування і розвитку державної та 

національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання 

пам'яток історії; участь у розробленні та реалізації державних програм повернення 

депортованих народів; ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення 

зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або в окремих 

її місцевостях.  

Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також 

інші повноваження. В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента 

України, статус якого визначається законом України.  

Резюме за змістом теми. 

Конституційне право України є провідною галуззю національної правової 

системи. Конституційне право регулює особливу сферу суспільних відносин, яка 

охоплює загальні засади конституційного ладу, основи правового статусу особи, 

державний і територіальний устрій, систему, порядок формування і принципи 

організації органів державної влади. Як і будь-яка галузь права, конституційне право 

має свій специфічний предмет і метод правового регулювання. 

Систему конституційного права утворюють принципи, конституційно-правові 

інститутів та конституційно-правові норми. Конституційно-правові відносини мають 

свою структуру: суб'єкт, об'єкт і зміст (суб'єктивні права і юридичні обов'язки). 

Підставою виникнення, зміни чи припинення конституційно-правових відносин є 

юридичний факт.  
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Під джерелами конституційного права розуміють нормативно-правові акти, що 

містять конституційно-правові норми і принципи. Основним джерелом 

конституційного права України є Конституція України. Конституційні норми 

знаходять своє зовнішнє закріплення також і в інших джерелах: законах та 

підзаконних нормативно-правових актах. 

Закріплені у Конституції України засади державного та суспільного ладу 

розуміється як конституційний лад. Йому притаманні фундаментальні конституційні 

принципи народовладдя, державного суверенітету, верховенства права, поділу влади 

на законодавчу, виконавчу і судову, політичного, економічного та ідеологічного 

плюралізму, пріоритету прав людини тощо.  

Терміни та поняття до теми 

Конституційне право України – це провідна галузь національного права 

України, яка являє собою систему правових норм, що регулюють базові суспільні 

відносини, які виникають у різних сферах життєдіяльності суспільства (політичній, 

економічній, соціальній, духовній), закріплюючи при цьому незалежність державної 

влади, загальні засади та принципи її організації і форми здійснення, а також 

невід’ємні права і свободи людини та громадянина. 

Конституція – Основний Закон держави, що приймається в особливому 

порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини, 

які визначають принципи організації та здійснення державної влади, взаємовідносин 

держави з людиною, закріплюючи при цьому засади конституційного ладу, гарантії 

прав і свобод людини і громадянина, систему, порядок організації та компетенцію 

органів державної влади, територіальний устрій держави, державні символи, засади 

місцевого самоврядування. 

Принципи конституційного права України – це фундаментальні засади, в 

яких втілюється сутність і соціальне призначення галузі конституційного права. 
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Вибори – спосіб формування органу державної влади, органу місцевого 

самоврядування або наділення повноваженнями посадових осіб шляхом 

голосування.  

Виборча система – спосіб розподілу депутатських мандатів між кандидатами 

залежно від результатів голосування виборців. 

Виборче право – сукупність норм, що регулюють суспільні відносини, 

пов'язані з формуванням представницьких та інших виборних органів публічної 

влади (об'єктивне виборче право); закріплене Конституцією України і гарантоване 

державою право громадянин України вільно обирати та бути обраними до виборних 

органів публічної влади (суб'єктивне виборче право).  

Виборчий процес – здійснення громадянами, політичними партіями, 

виборчими комісіями, іншими суб'єктами виборчого процесу виборчих процедур, 

передбачених виборчим законодавством України.  

Державний лад – система основних політико-правових, економічних, 

соціальних відносин, які закріплюються конституційно-правовими нормами.  

Державний суверенітет – верховенство державної влади всередині країни, її 

повнота та незалежність у зовнішніх відносинах.  

Засади конституційного ладу України – система закріплених у Конституції 

України вихідних принципів територіальної, політичної, соціальної та економічної 

організації держави, взаємовідносин держави з людиною та інститутами 

громадянського суспільства.  

Конституційний лад – стан (порядок) суспільних відносин, урегульованих 

конституційно-правовими нормами, що характеризує державу як конституційну, 

забезпечує підпорядкованість держави праву, сприяє закріпленню в суспільній 

практиці й правосвідомості справедливих, гуманних і правових взаємозв'язків між 

людиною, громадянським суспільством і державою. 
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Народний суверенітет – повновладдя народу, реальна здатність народу у 

здійсненні державної влади та місцевого самоврядування, в управлінні державними 

та суспільними справами. 

Національний суверенітет – повновладдя нації, її політична свобода, здатність 

самостійно визначати характер свого національного життя, зокрема здатність 

політично самовизначатися. 

Референдум – голосування виборців всієї держави чи певної частини, шляхом 

якого ухвалюється рішення загальнодержавного чи місцевого значення.  

Місцеве самоврядування – гарантоване державою право та реальна здатність 

територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання в сільську 

громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно або під відповідальність 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції та законів України. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть види джерел конституційного права України. 

2. Дайте визначення поняття «конституція»?  

3. Розкрийте зміст засад конституційного ладу України. 

4. Як співвідносяться поняття державний та суспільний лад? 

5. Як реалізується конституційний принцип поділу влади в Україні? 

6. Що таке громадянство?  

7. Які існують підстави для набуття громадянства України?  

8. Проаналізуйте основні громадянські, політичні, економічні, соціальні і 

культурні права людини і громадянина в Україні.  

9. Який порядок формування Верховної Ради України? 

10. Назвіть систему судів загальної юрисдикції. 

11. Визначити особливості конституційного статусу Автономної Республіки 

Крим. 
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Тема: ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Адміністративно-правові норми та відносини. 

2. Система органів виконавчої влади. 

3. Державна служба в Україні. 

4. Загальні засади адміністративної відповідальності. 

5. Права особи, затриманої працівниками міліції. 

6. Система органів управління у сфері економіки. 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати – сутність поняття та види адміністративно-правових норм; склад, 

види та особливості адміністративних правовідносин; види органів виконавчої влади 

та їх систему; органи, що здійснюють управління у сфері економіки; зміст поняття 

державної служби та принципи її проходження; існуючі види державних службовців, 

порядок прийняття на державну службу, особливості просування по ній та її 

припинення; сутність поняття адміністративної відповідальності та її відмінність від 

інших видів юридичної відповідальності; зміст поняття адміністративного 

правопорушення, як необхідної підстави притягнення до адміністративної 

відповідальності, та його склад; існуючі види адміністративних стягнень, а також 

права, які має особа, затримана працівниками міліції;  

2) уміти - працювати з нормативно-правовими актами, які регулюють 

відносини, що виникають у процесі здійснення державного управління; 

використовувати відповідні норми для вирішення практичних завдань; 

аргументовано відстоювати власну позицію, оперуючи набутими знаннями, 

застосовувати придбані знання для вибору варіанту поведінки в різних життєвих 

ситуаціях. 

1. Адміністративно-правові норми та відносини. 
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Адміністративне право як галузь права являє собою сукупність правових норм, 

які мають назву адміністративно-правових. Адміністративно-правовим нормам 

притаманні як загальні риси, які має норма будь-якої галузі права (розглянуто 

попередніми розділами підручника), так і певні особливості. Такими особливостями 

є: 

 адміністративно-правові норми регулюють суспільні відносини, які виникають 

у процесі здійснення управлінської діяльності, спрямованої на виконання закону і 

здійснюваної органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, деякими 

іншими суб’єктами управлінської діяльності; 

 переважна більшість цих норм міститься в актах органів виконавчої влади. 

Так, норми, викладені у постановах Кабінету Міністрів України, як правило, є 

адміністративно-правовими; 

 адміністративно-правові норми мають імперативний характер – суб’єкт 

обмежений у виборі варіанта поведінки і змушений вчиняти тільки так, як 

закріплено у нормі, або обирати з варіантів, визначених нормою. Це обумовлено 

тим, що одна із сторін у відносинах, що регулюються зазначеними нормами, завжди 

є носієм владних (державних або самоврядних) повноважень, тому для цих відносин 

характерне одностороннє волевиявлення носія таких повноважень.  

Отже, адміністративно-правова норма – це встановлене державою і 

охоронюване засобами державного примусу правило поведінки учасників 

суспільних відносин у сфері реалізації управлінської діяльності державними 

органами та органами місцевого самоврядування.   

Існуюче різноманіття адміністративно-правових норм зумовило потребу у 

проведенні їх класифікації, тобто поділі на види в залежності від обраних критеріїв. 

Найбільш розповсюдженою є така класифікація.   

За ступенем загальності адміністративно-правові норми поділяються: 

- загальні – встановлюють правила поведінки, які розповсюджуються на всі 

види суспільних відносин, що регулюються нормами певного інституту 
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адміністративного права (наприклад, норми Закону України «Про державну службу» 

від 16.12.1993 р. регулюють діяльність будь-якого державного службовця, незалежно 

від того в якому державному органі він працює); 

- спеціальні – є виключенням із загальних правил, сформульованих в нормах 

певного інституту адміністративного права (наприклад, ст. 15 Закону України «Про 

державну службу» та норми «Порядку перебування на державній службі працівників 

патронатної служби членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних 

адміністрацій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

19.05.1999 р., визначають особливий порядок проходження державної служби 

патронатними службовцями окремих органів). Якщо загальні і спеціальні норми 

мають однакову юридичну силу, то при їх конкуренції діє спеціальна норма.  

За регулятивною спрямованістю: 

- матеріальні – норми, що юридично закріплюють комплекс обов’язків і прав, а 

також відповідальність учасників управлінських відносин, які регулюються 

адміністративним правом (наприклад, ст. 40 Конституції України та норми Закону 

України «Про звернення громадян» від 20.10.1996р. закріплюють право громадян 

України на звернення до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб, а також обов’язок цих органів і посадових осіб розглянути таке 

звернення і дати обґрунтовану відповідь на нього); 

- процесуальні – передбачають порядок (процедуру) практичної реалізації прав, 

обов’язків та відповідальності, встановлених для учасників управлінських відносин 

матеріальними нормами адміністративного права (наприклад, розділ 2 Закону 

України «Про звернення громадян» закріплює вимоги до звернень, строки їх 

подання та розгляду, порядок розгляду окремих видів звернень та ін.). 

Іншими словами, якщо матеріальні норми адміністративного права вказують, 

які саме права і обов’язки закріплені за учасниками управлінських відносин, то 

процесуальні норми регламентують, яким чином і в якому порядку ці права 

реалізуються, а обов’язки виконуються. 
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За порядком дії у просторі: 

- норми, які діють на території декількох держав. Ці норми містяться у 

двосторонніх або багатосторонніх міжнародних угодах. Наприклад, норми Угоди 

між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення, 

ратифікованої Законом України від 02.11.2011 р., діють як на території України, так і 

на території Естонської республіки; 

- норми, які діють на всій території України. Таким нормам притаманне 

регулювання суспільних відносин, що виникають у будь-яких областях, районах, 

містах, селах, селищах України. Названі норми містяться в актах, які видаються 

Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, 

центральними органами виконавчої влади та деякими іншими суб’єктами. 

Наприклад, відповідно до ст. 1 Указу Президента України «Про строки проведення 

чергових призовів…» від 31.10.2011 р. встановлено строки чергових призовів 

громадян України на строкову військову службу у 2012 році, які є обов’язковими для 

виконання на всій території України; 

- локальні норми діють у межах окремих адміністративно-територіальних 

одиниць, приймаються місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування. Так, Розпорядження голови Сумської обласної державної 

адміністрації є обов’язковим для виконання на території міста Сум та області, однак 

на території сусідніх Харківської або Полтавської області такі норми вже не діють; 

За порядком дії у часі: 

- безстрокові, після набрання чинності у встановленому порядку діють до їх 

офіційної зміни чи скасування (порядок набрання чинності визначається Указом 

Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових 

актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997 р.). Переважна більшість 

адміністративно-правових норм є безстроковими; 

- строкові норми приймаються на певний визначений проміжок часу і діють 

поки передбачений термін не закінчиться. Як приклад можна навести, затверджений 
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Постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. №698 порядок 

використання у 2004 році коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Даний акт 

містить норми, дія яких припиняється з початком календарного 2005 року; 

- надзвичайні норми приймаються у зв’язку із певною подією: виникненням 

або поширенням епідемій, епізоотій, наслідків техногенних катастроф та інше. 

Втрачають чинність з моменту припинення існування події. Так, Постанова Кабінету 

Міністрів України від 23.12.2009 р. № 1382 містить надзвичайні норми, які 

визначають порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам для фінансування заходів із запобігання поширенню та лікування грипу 

типу A/H1N1/Каліфорнія/04/09 і гострих респіраторних захворювань.  

Відомо, що метою видання правових норм є врегулювання існуючих суспільних 

відносин. Адміністративно-правові норми регулюють ту частину суспільних 

відносин, які виникають у процесі здійснення виконавчо-розпорядчої (державно-

управлінської) діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та 

посадових осіб зазначених органів.  

Отже, адміністративно-правові відносини – це врегульовані правом і 

охоронювані державою суспільні відносини у сфері державного управління, в яких 

суб’єкти реалізують права і виконують обов’язки, встановлені і гарантовані 

відповідними адміністративно-правовими нормами. 

Цим відносинам притаманні як загальні риси, зокрема: 

- вони є суспільними відносинами, врегульованими нормами права; 

- учасники правовідносин наділені суб’єктивними правами і несуть юридичні 

обов’язки; 

так і особливі риси, а саме: 

- виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності; 

- обов’язковим учасником адміністративних правовідносин завжди виступає 

державний орган або його повноважний представник, наділений державно-владними 
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повноваженнями, тому відносини виникають за принципом «влади-

підпорядкування»; 

- можуть виникати як за ініціативи обох сторін, так і проти волі однієї із них 

(наприклад, накладення дисциплінарних чи адміністративних стягнень не 

передбачає згоди правопорушника на це); 

- у разі порушення однією із сторін своїх обов’язків, відповідальність наступає 

не перед іншою стороною, а перед державою в особі її державних органів або 

посадових осіб; 

- спір, який виникає між учасниками адміністративних правовідносин, 

розглядається як в судовому, так і в адміністративному порядку. 

Структура адміністративних правовідносин включає в себе суб’єкт, об’єкт та 

зміст. 

Суб’єктами адміністративних правовідносин можуть бути як фізичні особи 

(громадяни України, іноземці, особи без громадянства), так і юридичні особи 

(державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації незалежно від форми власності, політичні партії, релігійні організації та 

інші).  

Правовідносини виникають за наявності не менше ніж двох суб’єктів, оскільки 

один суб’єкт не може знаходитись у взаємодії сам із собою. Водночас у 

правовідносинах може брати участь і необмежене коло суб’єктів, хоча навіть тоді 

можна виділити дві сторони – уповноважену і зобов’язану. 

Об’єктами адміністративних правовідносин виступають матеріальні цінності 

(речі, будівлі, земельні ділянки), нематеріальні блага (життя, здоров’я, честь, 

гідність), поведінка та інше, що забезпечує задоволення інтересів і потреб суб’єктів і 

з приводу чого суб’єкти вступають у правовідносини, реалізуючи суб’єктивні права 

та виконуючи юридичні обов’язки. Іншими словами об’єкт це те, заради чого 

правовідносини виникають. Так, бажання задовольнити нематеріальне духовне благо 

– отримати вищу освіту – призводить до виникнення адміністративних 
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правовідносин, в яких одним суб’єктом виступатиме керівництво вищого 

навчального закладу, а іншим – фізична особа, що має суб’єктивне право на освіту. 

Іншим прикладом може бути бажання громадянина здійснити певну поведінку – 

звернутись зі скаргою до компетентного органу виконавчої влади. У цих 

правовідносинах громадянин реалізує своє суб’єктивне право на звернення до 

державного органу, а уповноважений суб’єкт виконує юридичний обов’язок – 

розглядає скаргу.  

Зміст адміністративних правовідносин складають суб’єктивні юридичні права 

та обов’язки. Суб’єктивне юридичне право – міра дозволеної поведінки суб’єкта, що 

гарантується державою. Юридичний обов’язок – закріплена нормами права міра 

необхідної поведінки суб’єкта, забезпечена можливістю застосування державного 

примусу. При цьому необхідна поведінка може полягати як в утриманні суб’єктом 

від вчинення певних дій (не вчинення адміністративних правопорушень, 

дисциплінарних проступків державними службовцями), так і в активному їх 

здійсненні (отримання ліцензії на виготовлення і оптову реалізацію лікарських 

засобів, свідоцтва про право проведення нотаріальної діяльності). 

Підставою виникнення адміністративних правовідносин виступають юридичні 

факти, тобто такі життєві ситуації, з якими закон пов’язує виникнення, зміну або 

припинення адміністративно-правових відносин. Так, відповідно до Закону України 

«Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. підставою 

виникнення адміністративних правовідносин між військовим комісаріатом і 

призовником є досягнення 18-річного віку останнім. 

2. Система органів виконавчої влади. 

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в нашій країні 

здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади. Як 

відомо, на органи виконавчої влади покладені основні управлінські повноваження і 

відповідальність за практичне виконання законів та інших правових актів державних 

органів. Їх діяльність є необхідною умовою для нормального функціонування 
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держави. 

Орган виконавчої влади – це державний орган, який діє на підставі, у 

виконання та лише в межах закону, здійснює завдання та функції від імені держави 

за допомогою виконавчо-розпорядчої діяльності.  

Кожний орган виконавчої влади наділяється відповідною компетенцією. 

Компетенція – це коло повноважень (прав і обов`язків), передбачених відповідними 

нормативно-правовими актами, що реалізуються органом в процесі практичної 

діяльності.  

Органи виконавчої влади поділяються на види за різноманітними критеріями.  

За масштабом діяльності на: 

1)загально-державні – діяльність яких поширюється на всю територію України 

– Кабінет Міністрів України, міністерства, державні служби та інші центральні 

органи виконавчої влади; 

2)місцеві (територіальні) – повноваження яких поширюються на певну 

територію: Автономна Республіка Крим, область, район, район у місті з районним 

поділом – Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації. 

За обсягом і характером компетенції поділяються на:  

1)органи загальної компетенції - вирішують питання, що виникають при 

здійсненні державного управління у всіх сферах держави (Кабінет Міністрів 

України, Рада міністрів АРК, місцеві державні адміністрації);  

2)органи галузевої компетенції – вирішують питання, що виникають при 

здійсненні державного управління в окремій галузі. До них належать Міністерство 

охорони здоров’я України, Державне агентство водних ресурсів України, Державне 

агентство лісових ресурсів України; 

3)органи міжгалузевої компетенції – здійснюють керівництво в межах однієї або 

кількох державних функцій. Це Міністерство фінансів України, Державна 

реєстраційна служба України, Державна служба статистики України. 

За порядком вирішення підвідомчих питань поділяються на:  
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1)єдиноначальні – на чолі органу стоїть керівник, який має право особисто 

приймати рішення з усіх питань, віднесених до компетенції цього органу і несе 

персональну відповідальність за ефективність його діяльності. Наприклад, за 

неякісну роботу міністерства, як органу управління, міністр звільняється з посади. 

Також до єдиноначальних органів відносять державні агентства, державні служби, 

державні інспекції, місцеві державні адміністрації; 

2)колегіальні – основні питання, що віднесені до компетенції такого органу, 

обговорюються та вирішуються на засіданнях колективно і  відповідальність також є 

колективною. Так, відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України рішення 

цього органу приймаються на засіданнях колегіально, шляхом голосування членами 

Кабінету. Поряд з цим, якщо діяльність Кабінету Міністрів України буде визнана 

Верховною Радою України незадовільною, то це призводить до відставки всього 

Кабінету (звільняються з посад всі члени уряду). Колегіальним органом виконавчої 

влади також є Рада міністрів АРК. 

Система органів виконавчої влади розділена на ланки. Ланкою системи є група 

органів (або один орган), яка має єдину за своїм обсягом компетенцію і 

територіальний масштаб діяльності. В системі органів виконавчої влади виділяються 

структурні ланки трьох організаційно-правових рівнів: 

1) вищий рівень – Кабінет Міністрів України; 

2) центральний рівень –центральні органи виконавчої влади: міністерства, 

державні служби, державні агентства, державні інспекції, центральні органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом; 

3) місцевий або територіальний рівень –  

а) місцеві органи загальної компетенції: Рада міністрів АРК, обласні, районні, 

Київська і Севастопольська міські державні адміністрації; 

б) місцеві органи спеціальної компетенції: територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади (наприклад, Головні управління юстиції Міністерства 
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юстиції України в областях, Управління Міністерства внутрішніх справ України в 

областях та інше).  

Розглянемо детальніше названі ланки. Як вище було зазначено, вищу ланку в 

системі органів виконавчої влади займає Кабінет Міністрів України, який очолює цю 

систему, відтак усі інші органи виконавчої влади підпорядковані, підзвітні та 

підконтрольні йому.  

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, 

Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри та міністри.  

Процес утворення Кабінету Міністрів України є доволі складним. За діючою 

Конституцією України персональний склад Кабінету Міністрів України формується 

особисто Президентом України. Однак, на призначення Прем’єр-міністра України 

йому необхідно отримати згоду Верховної Ради України. Якщо Верховна Рада 

України більшістю від конституційного складу (це 226 голосів) підтримала внесену 

Президентом України кандидатуру – згода вважається наданою. Новопризначений 

очільник уряду подає Президенту України кандидатури інших членів Кабінету 

Міністрів України, яких той призначає.  

Повноваження Кабінету Міністрів України урегульовані розділом 6 Конституції 

України, Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 року, а 

також Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим Постановою КМУ від 

18.07.2007 року. 

З метою реалізації покладених на нього завдань і функцій виконавчої влади, в 

межах наданої компетенції, Кабінет Міністрів України видає обов'язкові до 

виконання постанови та розпорядження із самих різноманітних питань. Акти 

Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр України.  

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та 

законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України.  

Припинення повноважень Кабінету Міністрів України відбувається у випадках: 
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1. Складення повноважень Кабінету Міністрів України перед новообраним 

Президентом України. Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України 

подається  Прем'єр-міністром України чи особою,  яка виконує його повноваження, 

новообраному Президенту України у день  вступу на пост Президента України. 

2. Відставки Кабінету Міністрів України. Відставка настає внаслідок:  

а) прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів 

України; 

б) прийняття Президентом України рішення про відставку Кабінету Міністрів 

України; 

в) відставки Прем'єр-міністра України; 

г) смерті Прем'єр-міністра України.  

На структурному рівні «Центральних органів» в системі органів виконавчої 

влади перебувають міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, а також державні служби, державні агентства та державні інспекції.  

Міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої 

влади, який забезпечує формування та втілення у життя державної політики в одній 

чи декількох сферах, визначених Президентом України. Міністерство узагальнює 

практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, 

розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому 

порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України.  

Міністерство очолює міністр, якого призначає та звільняє з посади Президент 

України за поданням Прем’єр-міністра. Міністр як член Кабінету Міністрів України 

особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики, спрямовує і 

координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з 

питань, віднесених до його відання. Міністр на виконання вимог законодавства в 

межах наданих повноважень визначає політичні пріоритети та стратегічні напрями 

роботи міністерства і шляхи досягнення поставлених цілей. 
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Міністерства мають загально-державний масштаб діяльності. Їх акти діють на 

всій території України і, у випадках передбачених законодавством, є обов'язковими 

для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, що перебувають на 

території України.  

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має 

визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання та 

повноваження, щодо нього може встановлюватися спеціальний порядок утворення, 

реорганізації, ліквідації, підконтрольності та підзвітності, а також призначення і 

звільнення керівників та вирішення інших питань. Так, на відміну від міністрів та 

керівників інших центральних органів виконавчої влади Голова Фонду державного 

майна України призначається та звільняється з посади Президентом України за 

згодою Верховної Ради України (п. 14 ст. 106 Конституції України).  

На сьогодні до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 

віднесені тільки п’ять органів - Фонд державного майна України, Антимонопольний 

комітет України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, 

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, Національне агентство України з питань державної служби.  

Державні служби, агентства, інспекції – це центральні органи виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовує і координує один із віце-прем’єрів чи міністрів. На 

відміну від міністерств, зазначені центральні органи виконавчої влади самостійно не 

формують державну політику, а діяльність кожного з них спрямовується і 

координується відповідними членами Кабінету Міністрів України. Так, через 

Міністра соціальної політики України спрямовується діяльність Державної служби з 

питань інвалідів та ветеранів України, Державної інспекції України з питань праці та 

Пенсійного фонду України. 

 Державні служби, агентства, інспекції очолюють керівники, які призначаються 

на посаду (за поданням Прем’єр-міністра) та звільняються з посади Президентом 
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України. Пропозиції Прем’єр-міністрові України стосовно кандидатури на посаду 

керівника вносить міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального 

органу.   

Державна служба – це орган, більшість функцій якого складають функції з 

надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам (Державна 

міграційна служба України, Державна служба України з лікарських засобів). 

Державне агентство – це орган, більшість функцій якого складають  функції з  

управління  об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління 

(Державне агентство водних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів 

України). 

Державна інспекція – це орган, більшість функцій якого складають   

контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами 

місцевого самоврядування,  їх посадовими   особами,   юридичними   та  фізичними  

особами  актів законодавства (Державна інспекція України з питань праці, Державна 

інспекція навчальних закладів України). 

Центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізовуються та 

ліквідуються Президентом України. Їх правовий статус визначається Конституцією 

України, Законом України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 

р., указами Президента України (особливе значення мають Укази Президента 

України «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.12.1999 року, 

«Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 

року, «Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади» від 24.12.2010 року), індивідуальними положеннями про 

відповідні центральні органи та постановами Кабінету Міністрів України.  

Місцевими органами виконавчої влади загальної компетенції є Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації - державні органи 

виконавчої влади в областях, районах, а також в містах Києві та Севастополі.  
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Рада міністрів АРК є урядом Автономної Республіки Крим. Вона формується 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим на строк її повноважень та 

очолюється Головою. Голова Ради міністрів АРК призначається на посаду 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Президентом 

України. 

Рада міністрів АРК у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, Конституцією Автономної Республіки Крим, постановами Верховної Ради 

України, а також актами Президента України, Кабінету      Міністрів України та 

іншими нормативно-правовими актами. 

Особливості правового статусу Ради міністрів АРК визначаються Законом 

України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» від 16.06.2011 р.   

Відповідно до чинного законодавства місцева держадміністрація є місцевим 

органом у системі органів виконавчої влади, що діє на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, і очолюється головою, який призначається 

на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету 

Міністрів України.  

Правовий статус місцевих державних адміністрацій визначається Конституцією 

України (ст. 119), 3аконом України «Про місцеві державні адміністрації» від 

09.04.1999 року, іншими законами, нормативно-правовими актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України. 

Акти  місцевих  держадміністрацій,  прийняті   в   межах   їх компетенції, є 

обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, 

підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. 

Розпорядження голів місцевих держадміністрацій, що суперечать Конституції та 

законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до 

закону скасовані Президентом України або головою місцевої держадміністрації 

вищого рівня.  
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Місцевими органами спеціальної компетенції є територіальні органи 

центральних органів виконавчої влади. Їх утворення можливе за умови, якщо це 

передбачено положенням про відповідний центральний орган. 

Територіальний орган міністерства очолює керівник, який призначається на 

посаду за погодженням з головою місцевої держадміністрації та звільняється з 

посади міністром.  

 Територіальний орган іншого центрального органу виконавчої влади очолює 

керівник, що призначається на посаду за погодженням з міністром,  який спрямовує і 

координує діяльність цього центрального органу, та головою місцевої 

держадміністрації. Звільняється він з посади керівником  центрального  органу  

виконавчої влади за погодженням з міністром. 

Акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади можуть 

бути скасовані керівником центрального органу повністю чи в окремій частині.  

3. Державна служба в Україні. 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993р. 

державна служба — це професійна діяльність осіб, які обіймають посади в 

державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій 

держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Виходячи з 

наведеного поняття, можна виділити наступні основні її ознаки: 

а)   діяльність є професійною (нею можуть займатися тільки особи, які мають 

відповідну освіту і професійну підготовку); 

б)  діяльність здійснюється в державних органах та їхньому апараті (саме тому 

однорідна діяльність у виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування, які 

не є державними органами, не визнається державною службою); 

в)  заробітна плата при здійсненні такого виду діяльності виплачується за 

рахунок державних коштів. 

Право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних 
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поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які одержали відповідну освіту і 

професійну підготовку. 

Державний службовець — це особа, яка здійснює професійну діяльність, обій-

маючи посади в державних органах та їхньому апараті, щодо практичного виконання 

завдань і функцій держави та одержує заробітну плату за рахунок державних коштів.  

В залежності від характеру повноважень, що визначають роль і ступінь участі 

службовців у здійсненні державно-владних функцій, вони поділяються на 

керівників, спеціалістів і технічний персонал.  

Керівник — це державний службовець, який займає державну посаду, пов'язану 

з безпосереднім здійсненням завдань і функцій державних органів. До цієї категорії 

державних службовців можна віднести: керівників державних органів та їхніх 

заступників; керівників структурних підрозділів державних органів та їхніх 

заступників; осіб, які наділені повноваженнями приймати рішення і давати вказівки 

підлеглим їм службовцям. 

Спеціаліст — це державний службовець, який має необхідну професійну освіту 

і сприяє виконанню завдань і функцій державного органу в межах займаної 

державної посади. До цієї категорії належать державні службовці, які не наділені 

правом приймати обов’язкові до виконання управлінські рішення, їх повноваження 

пов'язані з підготовкою проектів рішень державного органу, опрацюванням питань, 

які вимагають спеціальних знань.  

Технічний персонал — це службовці, службова діяльність яких не пов'язана з 

діями, що тягнуть юридичні наслідки або впливають на зміст рішень державного 

органу, їхня правомочність визначається завданнями забезпечення службової 

діяльності керівників і спеціалістів шляхом створення матеріальних, інформаційних, 

дорадчих та інших умов, необхідних для виконання останніми службових функцій. 

До них можна віднести: секретаря-референта, діловода, бухгалтера. 

Проходження державної служби включає в себе прийняття на державну службу, 

просування по ній службовців, вирішення інших питань пов’язаних із службою.  
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Відомості, що подають особи, які претендують на заняття посад державної 

служби піддаються перевірці. Перевірка проводиться за участю Міністерства 

доходів і зборів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства 

юстиції України та інших уповноважених суб’єктів. Це відбувається відповідно до 

«Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування», затвердженого Указом Президента України від 

25.01.2012 р.  

Відомості підлягають перевірці  виключно за  наявності  письмової згоди на це 

кандидата на зайняття посади. У разі відсутності такої згоди перевірка не 

проводиться, а питання про призначення даної особи або погодження кандидатури 

для призначення на відповідну посаду не розглядається.  

Зарахування на державну службу здійснюється на конкурсній основі згідно з 

«Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних 

службовців», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 

року. Кандидати,  які успішно склали іспит,  але  не  були відібрані для призначення 

на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути 

рекомендовані для зарахування до кадрового  резерву  в  цьому  державному  органі  

і  протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду  без  

повторного конкурсу. 

Під кадровим резервом для державної служби слід розуміти державних 

службовців, які поєднують у собі високу компетентність, ініціативність і творчий 

підхід до виконання службових обов'язків і здатні при додатковій підготовці досягти 

відповідності кваліфікаційним вимогам, що висуваються до державних службовців 

вищого рівня, на які вони претендують. Формування кадрового резерву регулюється 

«Положенням про формування кадрового резерву для державної служби», 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001р. 
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Просування по службі здійснюється шляхом: а) зайняття більш високої посади; 

б) шляхом присвоєння державному службовцю більш високого рангу. Просування 

державного службовця може мати місце за наступних умов: наявності вакантної 

державної посади; наявності необхідної професійної освіти, спеціалізації, досвіду 

роботи, знання Конституції і законодавства; наявності необхідного стажу державної 

служби; проходження конкурсу тощо. 

Прямих заборон на просування по службі в законодавстві не передбачено. Разом 

із тим, виходячи з окремих правових положень, можна стверджувати, що державний 

службовець не має права на просування по службі: під час випробування при замі-

щенні державної посади; в період дисциплінарного стягнення, порушення 

кримінальної справи або проведення службового розслідування; у рамках 

граничного віку (65 років) для перебування на державній службі. 

Один раз на три роки з метою перевірки і оцінки професійних, ділових і 

особистих якостей службовця, встановлення його службово-посадової відповідності 

до вимог, проводиться атестація державних службовців. Порядок проведення 

атестації визначається «Положенням про проведення атестації державних 

службовців», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 

р. 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових 

якостей працівників, які претендують на посаду державного службовця, може 

проводитися їх стажування у відповідному державному органі терміном до двох 

місяців. Порядок стажування врегульовано «Положенням про порядок стажування у 

державних органах», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

01.12.1994 року. 

Порядок присвоєння рангів державним службовцям врегульований 

«Положенням про ранги державних службовців», затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.06.1996 року. 
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Підставою дисциплінарної відповідальності державного службовця може 

виступати адміністративний проступок, дисциплінарний проступок або порушення 

морального характеру, що ганьбить його як державного службовця чи дискредитує 

державний орган, в якому він працює. Дисциплінарна відповідальність державних 

службовців регламентується Законом України «Про державну службу» і Кодексом 

законів про працю України. Щодо окремих видів державних службовців зазначений 

вид відповідальності встановлюється виключно адміністративно-правовими 

нормами, закріпленими в уставах і положеннях про дисципліну. Це стосується 

службовців органів внутрішніх справ України, Збройних Сил України, органів 

прокуратури та інших.    

У разі невиконання або неналежного виконання державними службовцями 

службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських 

жертв  або  заподіяло значну  матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, 

державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян; у разі 

недодержання законодавства про державну  службу, антикорупційного 

законодавства, порушення етики поведінки, а також на вимогу державного 

службовця з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри, 

може бути проведено службове розслідування. Його процедура визначається 

«Порядком проведення службового розслідування стосовно державних службовців», 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від  13.06.2000 р. 

4. Загальні засади адміністративної відповідальності. 

Адміністративна відповідальність поряд з конституційною, кримінальною, 

цивільною, дисциплінарною і матеріальною є одним з видів юридичної 

відповідальності, встановленої державою шляхом видання правових норм, що 

визначають підстави відповідальності, заходи, що можуть застосовуватися до 

порушників, порядок розгляду справ про правопорушення і виконання постанов про 

накладення адміністративних стягнень. 
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Адміністративні стягнення виконують функцію покарання і тільки їхнє 

застосування тягне настання адміністративної відповідальності. Адміністративними 

стягненнями є попередження (винесене в письмовій формі), штраф, конфіскація, 

оплатне вилучення майна, позбавлення спеціального права (наприклад, права 

керування транспортним засобом), виправні роботи, громадські роботи, 

адміністративний арешт. Отже, адміністративна відповідальність — це різновид 

юридичної відповідальності, що являє собою сукупність адміністративних 

правовідносин, які виникають у зв’язку із застосуванням уповноваженими органами 

(посадовими особами) до осіб, що вчинили адміністративний проступок, передбачених 

нормами адміністративного права особливих санкцій – адміністративних стягнень.  

Основними рисами адміністративної відповідальності є: 

1) нормативна підстава настання адміністративної відповідальності: КУпАП 

(Кодекс України про адміністративні правопорушення), як основний законодавчий акт 

щодо адміністративної відповідальності, інші кодекси: Митний, Повітряний, а також 

окремі закони: «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про відповідальність 

підприємств, установ і організацій за порушення законодавства про ветеринарну 

медицину», «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про рекламу» та ін. Цією 

рисою адміністративна відповідальність відрізняється від кримінальної, нормативною 

підставою якої є тільки Кримінальний кодекс України; 

2) суб'єктами цього виду відповідальності є як фізичні, так і юридичні особи. Слід 

пам’ятати, що до відповідальності за нормами КУпАП притягаються виключно фізичні 

особи, адміністративна відповідальність юридичних осіб встановлюється великою 

кількістю різноманітних законів, що регулюють відносини в тій чи іншій сфері – 

наприклад, Законами України «Про громадські об’єднання», «Про ветеринарну 

медицину», «Про виключну (морську) економічну зону України» та ін.;   

3) міри адміністративної відповідальності застосовуються широким колом 

уповноважених органів і посадових осіб. Усі вони, реалізуючи свої повноваження, 

накладають на правопорушників адміністративні стягнення. До них відносяться 
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суди і судді, органи внутрішніх справ (міліція), адміністративні комісії при 

виконкомах сільських, селищних, міських рад, виконкоми сільських, селищних, 

міських рад, численні державні органи: державної статистики, державного 

контролю за цінами, Національний банк України та ін.; 

4) міри адміністративної відповідальності застосовуються органами і 

посадовими особами по відношенню до не підпорядкованих їм по службі 

порушників. Тобто вони не є працівниками одного колективу і не пов'язані 

службово-трудовими відносинами. Дана обставина дозволяє відрізнити 

адміністративну відповідальність від дисциплінарної, до якої залучаються 

керівники, робітники, службовці і допоміжний персонал, як правило, у порядку 

підпорядкованості вищим органом чи посадовою особою; 

5) притягнення до адміністративної відповідальності і накладення 

адміністративного стягнення не тягне для порушника судимості і не є підставою 

звільнення його з роботи. Стосовно останнього необхідно зазначити, що застосування 

такого стягнення, як позбавлення права керування транспортним засобом, може бути 

підставою для звільнення з роботи особи, що працює водієм у тому випадку, коли її 

неможливо перевести на іншу роботу; 

6) адміністративну відповідальність характеризує особливий процесуальний 

порядок її реалізації. Своєю відносною простотою, оперативністю та 

економічністю він відрізняється від кримінального і цивільного порядку розгляду 

відповідних справ і прийняття по них тих чи інших рішень. Наприклад, штраф 

може накладатись і стягуватись на місці здійснення адміністративного 

правопорушення.  

Адміністративне правопорушення — це протиправне, винне діяння (дія чи 

бездіяльність), що посягає на громадський порядок, власність, права і свободи 

громадян, на встановлений порядок управління і за яке передбачена адміністративна 

відповідальність.  
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Склад адміністративного проступку являє собою передбачену нормами права 

сукупність ознак, за наявності яких суспільно небезпечне діяння вважається 

адміністративним проступком. До цих ознак належать: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт 

і суб'єктивна сторона.  

Об'єктом виступають суспільні відносини, які можуть регулюватись нормами 

різних галузей права, але при цьому охороняються нормами адміністративного права. 

Наприклад, ст. 41 КУпАП передбачено відповідальність за порушення вимог 

законодавства про працю та про охорону праці. Об’єктом названого правопорушення 

виступають відносини, що виникають у галузі охорони праці і регулюються нормами 

трудового права. 

Об'єктивна сторона являє собою систему передбачених нормами 

адміністративного права ознак, які характеризують зовнішню сторону 

адміністративного проступку. До об’єктивної сторони належать: вчинене протиправне 

діяння (дія чи бездіяльність), шкідливі наслідки від такого діяння, причинний зв'язок 

між ними, місце, спосіб, час, засоби та обставини вчинення проступку. 

Дія - це активна поведінка особи. Переважна кількість адміністративних 

проступків вчиняється за допомогою відповідних дій. Наприклад, керування 

транспортними засобами у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП), пошкодження 

таксофонів (ст. 148 КУпАП) та інше. 

Бездіяльність — пасивна поведінка особи, невиконання нею обов'язків, що 

покладаються на неї відповідними правовими нормами. Наприклад, невжиття 

заходів щодо запобігання загибелі диких тварин (ст. 87 КУпАП), невиконання 

посадовою особою законних вимог прокурора (ст. 185-8 КУпАП) та інше.  

Шкідливі наслідки адміністративного проступку — це ті негативні зміни, які 

настають, завдаються об'єкту посягання — суспільним відносинам, що 

охороняються. Наприклад, порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело 

до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі (ст. 77 КУпАП). 

«Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» – це протиправна дія, а «виникнення 
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лісової пожежі або поширення її на значній площі» – шкідливий наслідок, 

породжений неправомірною поведінкою. 

Причинний зв'язок між діянням і суспільно шкідливими наслідками, що настали. 

Причина — це необхідна умова виникнення наслідків, без цієї умови виникнення 

даного наслідку неможливе. Іншими словами, вчинення відповідних неправомірних 

дій може призвести до настання конкретних шкідливих наслідків, і цей зв'язок має 

назву причинний.  

Суб'єкт – особа, яка здійснила адміністративний проступок і до якої може бути 

застосовано адміністративне стягнення.  

Загальний суб’єкт: юридична особа або фізична особа, що досягла 16-річного віку 

та є осудною. Відповідно до ст. 20 КУпАП неосудною є особа, яка під час вчинення 

протиправної дії чи бездіяльності не могла усвідомлювати свої дії (інтелектуальний 

аспект) або керувати ними (вольовий аспект) внаслідок хронічної душевної хвороби, 

тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану. 

Неосудною особа визнається у судовому порядку. 

Спеціальний суб’єкт: це особа, яка може бути визнана суб'єктом конкретного 

адміністративного правопорушення та притягнута до адміністративної відповідальності 

за наявності у неї, крім ознак загального суб'єкта, певних додаткових ознак. Наприклад, 

при неправомірному використанні державного майна (ст. 184-1 КУпАП) суб’єктом 

правопорушення визнається фізична особа, яка не тільки досягла 16-річного віку і є 

осудною, а ще й є посадовою особою, якій державне майно було надано у службове 

користування.   

Суб'єктивна сторона — це психічне ставлення особи, яка вчинила адміністративний 

проступок, до свого діяння і до його шкідливих наслідків. Основною складовою 

суб’єктивної сторони є вина, яка є необхідною умовою відповідальності. Якщо в діях 

особи вину не встановлено, а шкідливі наслідки стали результатом випадкових 

обставин — немає суб'єктивної сторони, немає адміністративного проступку, немає 

адміністративної відповідальності. 



 129

Виділяють дві форми вини: умисел та необережність. Згідно зі статтею 10 КУпАП 

адміністративний проступок визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала 

її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків. 

У ст. 11 КУпАП визначається, що адміністративний проступок вважається 

вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість 

настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала 

на їх відвернення чи не передбачала їх настання, хоча повинна була й могла їх 

передбачити. 

Адміністративне стягнення — це визначена в законі міра покарання у вигляді 

певних несприятливих заходів морального, матеріального або фізичного характеру, яка 

застосовується щодо суб'єкта адміністративного проступку за його протиправне діяння. 

В юридичній літературі прийнято всі стягнення, які накладаються в 

адміністративно-правовому порядку, залежно від характеру впливу на особу поділяти 

на особисті, майнові та змішані: особисто-майнові та ті, що поряд з виховним впливом 

виключають можливість вчинення подібних правопорушень в майбутньому даною 

особою. 

Ті стягнення, які спрямовані безпосередньо на особу правопорушника, прийнято 

називати особистими. Це попередження, громадські роботи (виконання безоплатних 

суспільно-корисних робіт) та адміністративний арешт (позбавлення волі від 1 до 15 діб).  

Майновими вважаються штраф, виправні роботи (відраховується із заробітку за 

основним місцем роботи до 20% в доход держави), оплатне вилучення предмета 

(частина коштів після продажу предмету повертається правопорушнику), який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного 

правопорушення, а також конфіскація (безоплатне вилучення) предмета, грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення. 

Особисто-майновим стягненням можна вважати позбавлення спеціального 

права. Адже через позбавлення права (наприклад, права керування транспортними 
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засобами) держава впливає на особу, позбавляючи її як об'єктивного права, наданого 

раніше, так і матеріальних благ, які вона могла б отримати (влаштуватися на роботу, 

пов'язану із керуванням транспортним засобом, або керувати транспортним засобом, 

що належить особі на праві приватної власності тощо). 

Оплатне вилучення предмета, конфіскація та позбавлення спеціального права 

належать до адміністративних стягнень, які створюють умови для виключення 

можливостей вчинення даною особою відповідного виду правопорушень. Наприклад, 

після конфіскації зброї і бойових припасів особа не в змозі вчинити адміністративне 

правопорушення, передбачене ст. 174 КУпАП, а саме: стрільбу з вогнепальної, 

холодної, метальної чи пневматичної зброї у населених пунктах і не відведених для 

цього місцях або з порушенням встановленого порядку. 

За дією в часі відносно впливу на правопорушника адміністративні стягнення 

можуть бути одномоментними (разовими) (попередження, штраф, конфіскація, 

оплатне вилучення предмета) і тривалими - арешт (до 15 діб), позбавлення прав (до 

3 років, інколи до 10 років), виправні роботи (до 2 місяців), громадські роботи (від 20 

до 60 годин). 

За такою ознакою, як суб'єкти застосування, адміністративні стягнення 

поділяються на:  

а) ті, що застосовуються лише судом (суддею) — конфіскація, оплатне 

вилучення, позбавлення спеціального права, виправні роботи, громадські роботи, 

адміністративний арешт;  

б) ті, що можуть застосовуватись іншими органами адміністративної юрисдикції 

(попередження, штраф). Під іншими органами розуміються адміністративні комісії 

при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад, виконавчі комітети 

сільських, селищних, міських рад, органи внутрішніх справ та інші суб’єкти, 

закріплені главою 17 КУпАП. 

5. Права особи, затриманої працівниками міліції. 
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Права особи, затриманої працівниками міліції, визначаються Конституцією 

України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом України про 

адміністративні порушення, Законом України «Про міліцію» від 20.12.1990 р., а 

також рядом інших нормативно-правових актів.  

Відповідно до ст. 29 Конституції України кожному затриманому має бути 

невідкладно повідомлено про мотиви затримання, роз'яснено його права та надано 

можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися 

правовою допомогою захисника.  

Про затримання людини має бути негайно повідомлено родичів затриманого. 

Ст. 5 Закону України «Про міліцію» закріплює, що не  пізніш як через дві години 

після затримання особа має право повідомляти про своє місцеперебування родичам 

та захиснику, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання, забезпечуватись 

харчуванням три  рази на добу, а у разі необхідності негайно отримувати медичну 

допомогу. 

 У разі заявлення затриманим усної або письмової вимоги про залучення 

захисника, працівники  міліції  не  мають  права  вимагати  від  нього надавати будь-

які пояснення або свідчення до прибуття захисника. Про заявлену вимогу робиться 

відповідний запис у протоколі затримання, який скріплюється підписом затриманої 

особи. Порядок складення протоколу затримання регулюється ст. 261 КУпАП. 

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді 

своє затримання. Крім того, відповідно до ст. 5 Закону України «Про міліцію» у разі 

порушення працівниками міліції прав затриманої особи, вона особисто або через 

представника (родича чи захисника) може звернутися до суду із заявою про 

відшкодування шкоди у встановленому  законом  порядку. При  цьому  такі  особи  

звільняються  від сплати державного мита.  

Відшкодуванню підлягають у повному обсязі: 

     1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок незаконних 

дій або бездіяльності працівників міліції; 
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     2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні  папери 

та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського товариства,  

учасником  якого  був  громадянин, та прибуток,  який  він  не  отримав відповідно 

до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна,  якщо його повернення  в 

натурі та в тому ж стані стало неможливим; 

     3) суми, сплачені громадянином у зв'язку з наданням йому юридичної 

допомоги; 

     4) моральна шкода. Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні 

громадянинові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до 

погіршення або позбавлення можливостей реалізації  ним  

своїх  звичок  і бажань,  погіршення відносин з оточуючими людьми, інших  

негативних  наслідків  морального  характеру. 

6. Система органів управління у сфері економіки. 

Серед органів виконавчої влади, які здійснюють державне управління 

економічною сферою, провідне місце належить Кабінету Міністрів України, як 

вищому органу в системі органів виконавчої влади. Відповідно до ст. 116 

Конституції України на нього покладено повноваження щодо забезпечення 

державного суверенітету і економічної самостійності України, проведення 

фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики, розроблення і здійснення 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,   соціального і 

культурного розвитку, організації і забезпечення здійснення  зовнішньоекономічної 

діяльності України тощо. 

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

забезпеченні реалізації єдиної державної політики економічного і соціального 

розвитку України є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі 

Мінекономіки). Через Міністра економічного розвитку і торгівлі України 

спрямовується і координується діяльність Державної служби експортного контролю 

України, Державної служби статистики України, Державної служби України з 
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питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України, Державного агентства резерву 

України, та Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.  

У Положенні про Мінекономіки (затверджене Указом Президента України від 

31.05.2011 р.) викладені основні його завдання та повноваження. 

Повноваження у сфері управління окремими галузями економіки мають галузеві 

міністерства: Міністерство аграрної політики та продовольства України, 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Міністерство 

інфраструктури України. Повноваження щодо міжгалузевого управління економікою 

мають: Міністерство соціальної політики України, Міністерство екології та 

природних ресурсів України, Антимонопольний комітет України та деякі інші. 

На місцевому рівні у структурі обласних та Київської міської державних 

адміністраціях діють Головні управління економіки, а в структурі Севастопольської 

міської державної адміністрації – управління економіки. У структурі районних та 

районних у місті Севастополі державних адміністраціях утворені управління 

економіки.  

Безпосереднє управління державними підприємствами та організаціями виконує 

керівник, який очолює адміністрацію цього підприємства або організації. Свої 

функції керівник здійснює відповідно до контракту, укладеного між ним та 

Мінекономіки. 

Окрему увагу слід приділити розгляду питань притягнення винних осіб до 

відповідальності за правопорушення в економічній сфері. Існуючі тенденції до 

пом’якшення відповідальності за такі правопорушення знайшли своє відображення у 

прийнятому Верховною Радою України законі «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у 

сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 р. Відповідно до названого закону за 

вчинення цілого ряду неправомірних діянь кримінальну відповідальність було 

замінено на адміністративну. Так, з Кримінального кодексу України було виключено 
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16 статей розділу 7 «Злочини у сфері господарської діяльності», а КУпАП доповнено 

13 новими статтями: 162-1 – ухилення від повернення виручки в іноземній валюті; 

164-15 – приховування стійкої фінансової неспроможності; 164-16 – зайняття 

забороненими видами господарської діяльності; 166-15 – незаконні дії щодо 

приватизаційних паперів; 166-17 – фіктивне банкрутство; 166-18 – примушування до 

антиконкурентних узгоджених дій та іншими.   

Аналогічні ініціативи по гуманізації відповідальності за правопорушення в 

економічній сфері було реалізовано і в Росії. Спочатку (ще у 2010 році) значно 

пом’якшили відповідальність за економічні злочини; потім у березні 2011 року 

виключили з 68 складів злочинів нижні межі строку позбавлення волі, тим самим 

даючи можливість судам самим визначати мінімальну тривалість покарання  за 

певне злочинне діяння і насамкінець – внесено поправки, які передбачають закриття 

справ у економічних злочинах, якщо правопорушник відшкодував заподіяні ним 

збитки і виплатив п’ятикратний штраф. 

В Україні реформи в цьому напрямі тільки розпочато, тому попереду ще багато 

кропіткої роботи, яка дозволить сформувати законодавство, що відповідатиме 

реаліям сучасного життя.  

Резюме за змістом теми 

Адміністративно-правові норми забезпечують регулювання суспільних 

відносин у різних сферах державного і самоврядного управління. Їм властиві 

загальні риси, що притаманні нормам інших галузей права. Поряд з цим, норми 

адміністративного права мають певні особливості, які відрізняють їх від норм інших 

галузей права: предметом їх регулювання є суспільні відносини у сфері здійснення 

виконавчо-розпорядчої діяльності; часто встановлюються у процесі реалізації 

повноважень виконавчої влади і безпосередньо її суб’єктами; у переважній 

більшості мають імперативний характер. 

Адміністративно-правовим відносинам притаманні як загальні риси, так і 

особливі, а саме: виникають у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності; обов’язковим 
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учасником адміністративних правовідносин виступає державний орган або його 

повноважний представник, наділений державно-владними повноваженнями.  

На органи виконавчої влади покладені основні управлінські повноваження і 

відповідальність за практичне виконання законів та інших правових актів державних 

органів.  

Ланкою системи органів виконавчої влади є така група органів (або один орган), 

яка наділена єдиною за своїм обсягом компетенцією і має єдиний територіальний 

масштаб діяльності. В системі органів виконавчої влади виділяються структурні 

ланки трьох організаційно-правових рівнів.  

Ознаками державної служби є її професійність, можливість існування тільки в 

державних органах та їхніх апаратах, а також те, що особи, які здійснюють державну 

службу, отримують заробітну плату за рахунок державних коштів (виключення 

становить можливість отримувати прибуток від наукової, творчої, викладацької 

діяльності та медичної практики). 

Проходження державної служби включає в себе прийняття на державну службу, 

просування по ній службовців, вирішення інших питань пов’язаних із службою. 

Зарахування на державну службу здійснюється на конкурсній основі. Один раз на 

три роки з метою перевірки і оцінки професійних, ділових і особистих якостей 

службовця, встановлення його службово-посадової відповідності до вимог, 

проводиться атестація державних службовців. 

Підставою дисциплінарної відповідальності державного службовця може 

виступати адміністративний проступок, дисциплінарний проступок або порушення 

морального характеру, що ганьбить його як державного службовця чи дискредитує 

державний орган, в якому він працює. 

В адміністративному праві з усіх численних примусових заходів тільки 

адміністративні стягнення виконують функцію покарання і тільки їхнє застосування 

тягне настання адміністративної відповідальності. Склад адміністративного проступку 

утворюють: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона.  
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Всі стягнення, які накладаються в адміністративно-правовому порядку, залежно 

від характеру впливу на особу поділяються на особисті, майнові та змішані; за дією в 

часі на одномоментні і тривалі; за суб'єктом застосування на ті, що застосовуються 

лише судом (суддею) і ті, що можуть застосовуватись іншими органами 

адміністративної юрисдикції. 

Затримана особа має право захищати себе особисто і користуватися  правовою 

допомогою захисника, повідомляти про своє місцеперебування  родичам та 

захиснику, а також адміністрації за місцем роботи чи навчання, забезпечуватись 

харчуванням три рази на добу, отримувати медичну допомогу, не надавати будь-які 

пояснення або свідчення до прибуття захисника, отримувати відшкодування шкоди у 

разі порушення працівниками міліції її прав. 

Систему суб’єктів управління економікою складають Кабінет Міністрів 

України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади – 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, галузеві та міжгалузеві 

органи управління, головні управління та управління місцевих державних 

адміністрацій, а також керівники державних підприємств та організацій. 

Терміни та поняття до теми: 

Адміністративна відповідальність — це реалізація адміністративно-правових 

санкцій, застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративних 

стягнень до громадян і юридичних осіб, що вчинили правопорушення. 

Адміністративно-правова (управлінська) норма -  це встановлене, 

санкціоноване або ратифіковане державою, формально визначене, юридично 

обов’язкове, охоронюване засобами державного примусу правило поведінки 

учасників суспільних відносин у сфері реалізації виконавчої влади та управлінської 

діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.   

Адміністративно-правові (управлінські) відносини - це врегульовані 

нормами адміністративного права суспільні відносини, в яких сторони (суб’єкти) 
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взаємозв’язані й взаємодіють шляхом здійснення суб’єктивних прав і обов’язків, 

встановлених і гарантованих відповідними адміністративно-правовими нормами. 

Адміністративне правопорушення – протиправна, винна (умисна або 

необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, 

власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку 

законодавством передбачено адміністративну відповідальність. 

Адміністративне стягнення — це визначена в законі міра покарання у вигляді 

певних несприятливих заходів морального, матеріального або фізичного характеру, яка 

застосовується щодо суб'єкта адміністративного проступку за його протиправне діяння. 

Державна служба — це професійна діяльність осіб, які обіймають посади в 

державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій 

держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. 

Державні служби, агентства, інспекції – це центральні органи виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується одним із членів Кабінету 

Міністрів України.  

Зміст адміністративних правовідносин – суб’єктивні юридичні права та 

обов’язки.  

Кадровий резерв для державної служби - державні службовці, які поєднують 

в собі високу компетентність, ініціативність і творчий підхід до виконання 

службових обов'язків і здатні при додатковій підготовці досягти відповідності 

кваліфікаційним вимогам, що висуваються до посад державних службовців вищого 

рівня, на які вони претендують. 

Керівник — це державний службовець, який займає державну посаду, 

пов'язану з безпосереднім здійсненням завдань і функцій державних органів.  

Компетенція органу виконавчої влади - це певний обсяг державної 

діяльності, покладений на конкретний орган державного управління, або коло 

питань, передбачених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, які 

він має право вирішувати в процесі практичної діяльності. 
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Міністерство - це головний орган в системі центральних органів виконавчої 

влади у забезпеченні реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності. 

Очолює міністерство міністр.  

Місцеві органи виконавчої влади - це місцеві державні адміністрації в 

областях, районах, в районах Автономної Республіки Крим, в містах Києві та 

Севастополі, які наділені правом представляти інтереси держави і приймати від її 

імені розпорядження, що діють на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці.  

Об’єкт адміністративних правовідносин – те, заради чого правовідносини 

виникають: поведінка, матеріальні цінності, нематеріальні блага та інше. 

Орган виконавчої влади - державний орган, який діє на підставі, у виконання 

та лише в межах закону, здійснює завдання та функції від імені і за дорученням 

держави за допомогою виконавчо-розпорядчої діяльності. 

Посадові особи - керівники і заступники керівників державних органів та їхніх 

апаратів, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними 

актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих 

функцій.  

Система - організаційна множинність структурних елементів, які є 

взаємопов`язаними і виконують певні функції. В системі всі частини існують і 

працюють заради єдиних цілей, однак, при цьому кожна має свої особливості і 

відповідає за певні якості даної системи. 

Склад адміністративного правопорушення – це сукупність встановлених 

законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують діяння як 

адміністративне правопорушення (проступок). 

Спеціаліст — це державний службовець, який має необхідну професійну освіту 

і сприяє виконанню завдань і функцій державного органу в межах займаної 

державної посади.  
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Суб’єкт адміністративних правовідносин – як фізична особа (громадянин 

України, іноземець, особа без громадянства), так і юридична особа (державний 

орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа і організація 

незалежно від форми власності, суспільна організація, політична партія, релігійна 

організація та інше). 

Технічний персонал — це службовці, службова діяльність яких не пов'язана з 

діями, що тягнуть юридичні наслідки або впливають на зміст рішень державного 

органу, їхня правомочність визначається завданнями забезпечення службової 

діяльності керівників і спеціалістів шляхом створення матеріальних, інформаційних, 

дорадчих та інших умов, необхідних для виконання останніми службових функцій.  

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - це орган 

виконавчої влади, який має визначені Конституцією та законодавством України 

особливі завдання та повноваження, щодо нього може встановлюватися спеціальний 

порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також 

призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. 

Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, які передбачені гіпотезою 

адміністративно-правової норми, що викликають виникнення, зміну чи припинення 

адміністративних правовідносин. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте поняття та види адміністративно-правових норм. 

2. Розкрийте поняття адміністративно-правових відносин та визначте їх 

особливості. 

3. Які існують види органів виконавчої влади? 

4. Які існують особливості правового статусу Кабінету Міністрів України? 

5. Розкрийте систему центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

6. Який орган є спеціально уповноваженим органом управління у сфері 

економіки? 

7. Розкрийте поняття та ознаки державної служби. 
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8. Які існують обмеження при прийнятті на державну службу? 

9. Визначте підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності 

державних службовців. 

10. Розкрийте елементи складу адміністративного правопорушення. 

11. Назвіть існуючі види адміністративних стягнень. 

12.  Які права мають затримані працівниками міліції особи? 
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Тема: ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ТА БАНКІВСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Фінанси як правова категорія. Фінансова система 

2. Поняття, предмет, метод та система фінансового права. Фінансові правовідносини  

3. Бюджетна система України, її структура та склад  

4. Бюджетний процес в Україні, його учасники та стадії  

5. Поняття та види податків і зборів за законодавством України. Елементи податку  

6. Банківське право як правовий інститут. Особливості банківських правовідносин  

7. Правові основи становлення та розвитку банківської системи України  

8. Правова характеристика банківської діяльності  

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) опанувати зміст основних категорій, які використовуються у галузі фінансового 

та банківського права: «фінанси», «фінансова система», «публічні фінанси», «фінансове 

право», «фінансово-правові норми», «фінансові правовідносини», «бюджет», «бюджетна 

система», «державний бюджет», «місцевий бюджет», «бюджет місцевого 

самоврядування», «бюджетний процес», «учасники бюджетного процесу», «податок», 

«збір (плата, внесок)», «податкова система», «банківське право», «банківська система», 

«банк», «банківська діяльність» та ін.; 

2)  з’ясувати особливості суспільних відносин, що виникають у сфері фінансової та 

банківської діяльності, в контексті аналізу нормативно-правової бази їх реалізації; 

3) усвідомити значення правового регулювання фінансової та банківської діяльності 

для розвитку національної економіки.   

1. Фінанси як правова категорія. Фінансова система. 

Фінанси є надзвичайно складним, багатогранним, динамічним і суперечливим 

явищем. Під фінансами слід розуміти сукупність економічних відносин, що виникають з 

приводу розподілу і перерозподілу вартості валового внутрішнього продукту, а за певних 

умов і національного багатства, з метою формування фінансових ресурсів у суб’єктів 
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господарювання, територіальних громад, держави та їх використання на розширене 

відтворення та задоволення інших суспільних інтересів і потреб. Загалом фінанси можна 

охарактеризувати як відносини, які є: 1) суспільними – мають місце у суспільстві; 2) 

економічними – пов’язані з процесом відтворення; 3) розподільно-перерозподільними – 

виникають на стадії розподілу (перерозподілу) валового внутрішнього продукту і 

національного багатства; 4) фондоутворюючими – переважно супроводжуються 

утворенням і витрачанням фондів коштів; 5) грошовими – мають грошову форму 

вираження. 

За матеріальним змістом фінанси – це фонди коштів, які можуть бути як 

централізованими, так і децентралізованими. Централізовані фонди коштів 

перебувають у розпорядженні держави як суб’єкта публічної влади (державний бюджет, 

державні позабюджетні цільові фонди) та органів місцевого самоврядування (місцеві 

бюджети). Децентралізовані фонди коштів створюються на рівні окремих суб’єктів 

господарювання незалежно від форм власності або галузей національної економіки. 

Акумульовані в них кошти не можуть бути використані органами державної влади або 

органами місцевого самоврядування для фінансування державних чи місцевих видатків 

відповідно.  

Фінанси виникли в умовах регулярного товарно-грошового обігу у зв’язку з 

розвитком держави і є об’єктивною необхідністю для її існування, оскільки державі 

потрібні не просто кошти, а фонди коштів, що забезпечать безперебійне фінансування її 

видатків, а, отже, і стабільне функціонування самої держави. У сфері фінансової 

діяльності держава відіграє подвійну роль: по-перше, вона має статус власника коштів і 

організатора господарської діяльності, а, по-друге, – виступає носієм влади, яку реалізує 

у сфері фінансів. Між фінансами і державою існує своєрідний об’єктивний двосторонній 

зв’язок. З одного боку, природа фінансів, їхні форми, розміри фондів коштів визначають 

можливості держави, завдання і напрями її діяльності, забезпечують здійснення нею 

внутрішніх та зовнішніх функцій. З іншого боку, за допомогою фінансів держава активно 

впливає на всі сторони процесу відтворення. Тому спочатку під фінансами розуміли 
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державні фінанси, тобто систему економічних відносин, пов’язану з мобілізацією 

державою фінансових ресурсів для забезпечення виконання покладених на неї завдань та 

функцій. Сучасна ж наука розрізняє ці два поняття, включаючи до фінансів не лише 

державні, а й місцеві фінанси та публічні фінанси суспільного (соціального) 

призначення, що разом утворюють публічні фінанси, а також приватні фінанси.   

Розкриваючи зміст фінансів як правової категорії, необхідно підкреслити, що такі 

відносини є чітко регламентованими, а їх виключний характер обумовлюється тим, що 

основні засади фінансової діяльності держави встановлюються виключно законами, 

насамперед Основним Законом. Так, відповідно до ст. 92 Конституції України, прийнятої 

28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР, виключно законами України встановлюються 

Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, 

податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного 

та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на 

території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і 

зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи. 

Такий підхід свідчить про розуміння державою визначальної ролі фінансів для її 

функціонування та виконання властивих їй завдань і функцій. Правове регулювання 

фінансових відносин є вкрай важливим через необхідність збалансування суспільних 

інтересів та забезпечення підконтрольності фінансових операцій, оскільки 

безконтрольність у фінансовій сфері веде до порушення принципів еквівалентності та 

соціальної справедливості. 

Організація фінансових відносин здійснюється шляхом їх регламентування у 

законодавчій, договірній і статутній формах, а також завдяки утворенню певної 

інституційної інфраструктури. Разом це відповідним чином організована система – 

фінансова система (сукупність елементів, що постійно взаємодіють між собою, 

утворюючи єдине ціле). Фінансова система є сукупністю відокремлених, але 

пов’язаних між собою сфер фінансових відносин, що мають відповідний апарат 

управління та правове забезпечення. Фінансову систему держави можна представити у 
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вигляді двох підсистем (такий підхід є найбільш доречним в контексті визначення 

сутності відносин, які складають предмет фінансово-правового регулювання): 1) 

публічні фінанси; 2) приватні фінанси.  

Публічні фінанси – це суспільні відносини, пов’язані із задоволенням публічного 

інтересу, що виникають у процесі утворення, розподілу і використання фондів коштів 

держави, органів місцевого самоврядування та фондів коштів, за рахунок яких 

задовольняються суспільні інтереси, визнані державою або органами місцевого 

самоврядування незалежно від форми власності таких фондів. Виходячи з цього, у 

підсистемі публічних фінансів виділяють: 1) публічні фінанси держави; 2) публічні 

фінанси адміністративно-територіальних одиниць; 3) публічні фінанси суспільного 

(соціального) призначення. До приватних фінансів належать фінанси суб’єктів 

господарювання, окрім державної та комунальної власності, фінанси домогосподарств, 

особисті фінанси. 

Поділ фінансової системи на дві підсистеми – публічних і приватних фінансів 

пояснюється характером інтересів, які вони задовольняють, та порядком формування 

відповідних фондів коштів. Так, публічним фінансам притаманний примусовий характер 

формування фондів та спрямування фінансових ресурсів на задоволення державного, 

територіального або суспільного інтересу. Слід підкреслити, що публічними можуть 

бути не лише державні або місцеві фінанси, а й фінанси, що формуються для 

задоволення інтересів певних верств населення, так звані фінанси суспільного 

(соціального) призначення (наприклад, недержавні пенсійні фонди).  

Фінансову систему держави також можна представити як сукупність таких ланок, 

як: 1) бюджетна система; 2) кредитна система; 3) система страхування; 4) фінанси 

суб’єктів господарювання. Наведений поділ фінансової системи держави визначає 

внутрішню будову фінансового права як галузі права, обумовлюючи наявність в її 

системі відповідних підгалузей та інститутів, які містять спеціальні норми, що 

регламентують відносини в межах названих підсистем.   
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2. Поняття, предмет, метод та система фінансового права. Фінансові 

правовідносини. 

Фінансове право – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини, 

що виникають у процесі утворення, розподілу та використання публічних фондів коштів 

(централізованих та децентралізованих) з метою забезпечення виконання завдань та 

функцій держави, органів місцевого самоврядування і задоволення публічного інтересу, 

визнаного державою та органами місцевого самоврядування. Фінансове право є 

класичною самостійною галуззю публічного права, що обумовлено наявністю 

специфічного предмету правового регулювання, переважанням особливого методу 

фінансово-правового регулювання, якісною однорідністю суспільних відносин, що 

регулюються нормами фінансового права. 

Предмет фінансового права – це суспільні відносини, які регулюються нормами 

фінансового права, тобто це відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності з 

приводу мобілізації, розподілу і використання публічних фондів коштів, призначених 

для забезпечення виконання завдань і функцій держави, органів місцевого 

самоврядування та задоволення публічного інтересу, визнаного державою та органами 

місцевого самоврядування. Такі відносини характеризуються наступними рисами: 

виникають у сфері фінансової діяльності; пов’язані з формуванням, розподілом і 

використанням публічних фондів коштів; мають грошовий характер; однією зі сторін у 

таких відносинах завжди виступає держава (прямо або опосередковано в особі 

уповноважених органів), що зумовлює нерівне положення суб’єктів правовідносин; 

виникають, змінюються та припиняються на підставі нормативно-правових актів, а не за 

волевиявленням сторін; мають державно-владний характер. 

Предмет фінансового права складають відносини, пов’язані з рухом публічних 

фінансів, які утворюються у зв’язку з функціонуванням державних фінансів, місцевих 

фінансів та публічних фінансів суспільного (соціального) призначення. Іншими словами, 

це ті грошові відносини, які опосередковують процеси утворення, розподілу та 

використання публічних фондів коштів, власником яких є держава, територіальні 
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громади або певні верстви населення. Слід зазначити, що нормами фінансового права 

регулюються й приватні фінанси, це стосується їхньої участі у формуванні, розподілі та 

використанні публічних фондів коштів (через систему оподаткування, 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, сферу державного та 

муніципального кредиту, бюджетне фінансування тощо), а також утворення та 

витрачання належних їм децентралізованих фондів коштів.   

Основним методом фінансово-правового регулювання є імперативний метод 

(метод владних приписів), суть якого полягає в тому, що сторона, яка виражає публічний 

фінансовий інтерес, завжди наділена владними повноваженнями щодо іншої сторони. 

Імперативний метод передбачає нерівність суб’єктів відносин, за якої одна сторона 

володіє однобічними юридично-владними повноваженнями щодо іншої, а остання не має 

адекватних повноважень щодо першої. На цьому ґрунтується основа правосуб’єктності: 

у владних суб’єктів вона складається переважно з прав, а у зобов’язаних суб’єктів – 

здебільшого з обов’язків і похідних від них прав. Імперативний метод регулювання 

властивий й іншим галузям публічного права, проте у сфері фінансів він набуває 

специфіки, що виражається у його змісті та колі органів, уповноважених державою на 

владні дії, переважна більшість з яких створена спеціально для управління фінансовою 

діяльністю держави. 

Під системою фінансового права розуміють об’єктивну внутрішню побудову даної 

галузі права, об’єднання та розміщення фінансово-правових норм у певному 

взаємозв’язку та послідовності: правова норма → правовий інститут → підгалузь права 

→ галузь права. Фінансово-правова норма – це встановлене державою і забезпечене 

силою державного примусу строго визначене загальнообов’язкове правило поведінки у 

сфері фінансів. Фінансово-правові норми є вихідними, первинними елементами, з яких 

складається фінансове право як галузь права.  

Фінансове право, як і інші галузі права, поділяється на Загальну і Особливу частини, 

які разом складають єдине ціле. Положення Загальної частини застосовують до усіх 

інститутів Особливої частини. Загальна частина фінансового права визначає завдання, 
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форми і методи здійснення фінансової діяльності держави, правовий статус органів 

державної влади та місцевого самоврядування, залучених до управління фінансовою 

діяльністю, правові засади фінансового контролю, застосування фінансово-правової 

відповідальності та ін. Норми Загальної частини фінансового права конкретизуються в 

Особливій частині. Особлива частина фінансового права включає в себе підгалузі і 

правові інститути, що містять норми права, які регулюють суспільні відносини у сфері: 

державного та місцевих бюджетів; оподаткування; публічних видатків та кошторисно-

бюджетного фінансування; державного та муніципального кредиту; 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; фінансів державних та 

комунальних підприємств; грошового обігу і безготівкових розрахунків; валютного 

регулювання тощо. Отже, Особливу частину фінансового права складають групи 

правових норм, які регулюють однорідні фінансові відносини, пов’язані між собою в 

самостійні, окремі підгрупи, тобто фінансові інститути. Їх об’єднує основний загальний 

зміст – утворення, розподіл і використання публічних фондів коштів. Такий поділ 

Особливої частини фінансового права на інститути відповідає основним ланкам 

фінансової системи держави.  

Юридичною формою вияву і закріплення фінансових відносин є фінансові 

правовідносини. Фінансові правовідносини – це суспільні відносини, що виникають з 

приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих 

публічних фондів коштів і регулюються нормами фінансового права. Фінансові 

правовідносини мають чітко визначену структуру (склад), тобто сукупність 

взаємопов’язаних елементів, що їх складають, а саме: суб’єкт, об’єкт і зміст. Суб’єктами 

фінансових правовідносин є особи, які беруть участь у конкретних правовідносинах і є 

носіями фінансових обов’язків і прав. До них належать усі основні групи суб’єктів права: 

держава прямо або опосередковано через уповноважені нею органи; адміністративно-

територіальні одиниці (Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в 

містах, селища і села); колективні суб’єкти (органи державної влади та управління; 

територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування; підприємства, 
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установи, організації усіх форм власності); індивідуальні суб’єкти (громадяни України, 

іноземні громадяни, особи без громадянства). Об’єкти фінансових правовідносин – це 

централізовані та децентралізовані публічні фонди коштів, тобто те, на що спрямована 

поведінка учасників фінансових правовідносин. Фактичний (матеріальний) зміст 

фінансових правовідносин становить реальна поведінка їх суб’єктів, а юридичний зміст 

фінансових правовідносин – це суб’єктивні права та обов’язки учасників фінансових 

правовідносин, встановлені фінансово-правовою нормою. При цьому суб’єктивне право 

розглядається як передбачена нормами права міра можливої поведінки, а суб’єктивний 

обов’язок – як визначена нормами права міра належної поведінки учасника фінансових 

правовідносин. Підставою виникнення, зміни і припинення фінансових правовідносин є 

юридичні факти, тобто конкретні життєві обставини, з якими норми права пов’язують 

виникнення, зміну або припинення правовідносин. Як і в інших галузях права, до 

юридичних фактів у фінансовому праві належать дії (правомірні або неправомірні) і 

події. 

3. Бюджетна система України, її структура та склад. 

Бюджетна система є основною ланкою економіки країни, центральною складовою 

фінансової системи, через яку держава забезпечує виконання своїх функцій. Бюджетна 

система будь-якої держави формується, виходячи з бюджетного устрою (внутрішньої 

організації бюджетної системи) відповідно до державного і адміністративно-

територіального устроїв, і є, своєю чергою, зовнішньою формою організації бюджетів в 

країні.   

Державний устрій (унітарна чи федеративна держава), адміністративно-

територіальний поділ держави, її економічна, політична та інші підсистеми  визначають 

кількість рівнів бюджетної системи. Так, бюджетні системи унітарних держав  

формуються з двох видів бюджетів − державного і місцевих, а до бюджетних систем 

федеративних держав входить третя, середня, ланка − бюджети суб’єктів федерації. 

Отже, бюджетна система складається з центрального (державного) бюджету та бюджетів 

адміністративно-територіальних одиниць. Україна є унітарною державою (ст. 2 
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Конституції України), в якій визнається і гарантується місцеве самоврядування − право 

жителів села, селища, міста, які складають територіальну громаду, самостійно 

вирішувати питання місцевого значення, керуючись Конституцією і законами України. 

Тому бюджетна система нашої держави є дворівневою і складається з державного та 

місцевих бюджетів. 

 Первинною ланкою бюджетної системи будь-якої держави є бюджет. Посідаючи 

центральне місце у фінансовій системі, бюджет є невід’ємною ознакою держави, 

основою її суверенітету, оскільки для реалізації цілей і завдань, що постають перед 

державою та її адміністративно-територіальними одиницями, необхідно сконцентрувати 

значні грошові ресурси, які й мобілізують відповідні бюджети. Категорія «бюджет» є 

багатогранною і може бути наповнена різним змістом в залежності від того, у якому 

контексті вона розглядається.  

Бюджет як економічна категорія є системою суспільних відносин, що виникають 

між державою, територіальними громадами і юридичними та фізичними особами в 

процесі формування, розподілу й використання централізованих фондів коштів на рівні 

держави й органів місцевого самоврядування – державного або місцевого бюджетів, 

призначених для забезпечення виконання державою та органами місцевого 

самоврядування покладених на них завдань та функцій. Бюджет – це економічне явище, 

існування якого забезпечується правовими нормами. З правового погляду, бюджет − це 

сукупність правових норм, зовнішнє оформлення запланованих майбутніх доходів і 

видатків, які мають забезпечити функціонування держави загалом та окремих її 

територій; це нормативно-правовий акт (акт про бюджет), який приймається відповідним 

представницьким органом влади (Верховною Радою України – Закон про Державний 

бюджет України, місцевими радами – рішення про відповідні бюджети) з метою 

затвердження основного фінансового плану держави чи територіальної громади. Згідно 

зі ст. 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI бюджет – це план 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, 
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які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.7  

Категорія «бюджетна система», як і категорія «бюджет», також має законодавче 

закріплення. Бюджетний кодекс України визначає бюджетну систему України як 

сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудовану з урахуванням 

економічних відносин, державного і адміністративно-територіального устроїв і 

врегульовану нормами права (ст. 2). Відповідно до ст. 5 Бюджетного кодексу України 

бюджетна система України складається з державного  бюджету та місцевих бюджетів. 

До місцевих бюджетів належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, 

районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування − бюджети територіальних 

громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах). Отже, правом на 

бюджет наділяється територія − держава; Автономна Республіка Крим; область; район; 

село; селище; місто; район у місті в особі представницького органу влади, що її очолює.  

Бюджетний кодекс України розмежовує категорії «місцевий бюджет» і «бюджет 

місцевого самоврядування» на підставі повноважень відповідних органів влади щодо їх 

прийняття та виконання й особливостей формування дохідної частини бюджетів. Так, 

доходи місцевих бюджетів містять переважно закріплені доходи,8 тобто такі, що 

надходять за рахунок перерозподілу загальнодержавних доходів або доходів бюджетів 

місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування також акумулюють 

закріплені доходи, але значну частину їхніх надходжень забезпечують власні, визначені 

законом, джерела. Держава згідно зі ст. 142 Конституції України та ст. 62 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР бере участь у 

                                                   

7 Бюджетний період – це період дії акта про бюджет, затвердженого представницьким органом влади. Відповідно до ст. 
3 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 р. бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну 
систему України, за загальним правилом становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і 
закінчується 31 грудня того ж року. 

8 Районні і обласні бюджети формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними 
громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації 
спільних соціально-економічних і культурних програм (ст. 143 Конституції України та ст. 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»). 
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формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве 

самоврядування.  

Вирішальна роль у фінансовій системі держави належить державному бюджету, 

оскільки саме через цей фонд коштів здійснюється фінансування економічних і 

соціальних програм, що мають загальнодержавне значення. Місцеві бюджети є 

фінансовою базою діяльності органів місцевого самоврядування та одним з вагомих 

чинників як регіонального, так і загальнодержавного розвитку. Відповідно до ст. 7 

Бюджетного кодексу України та ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» місцеві бюджети є самостійними, вони не включаються до Державного 

бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів. 

Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, які 

використовуються для аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку 

держави, становлять зведений бюджет.9  

4. Бюджетний процес в Україні, його учасники та стадії. 

Завдання бюджетного законодавства, насамперед Бюджетного кодексу України, 

полягає в регламентації бюджетного процесу і міжбюджетних відносин. Бюджетне право 

як підгалузь фінансового права містить окремий правовий інститут, який забезпечує 

регулювання процесу утворення, розподілу і використання централізованих фондів 

коштів, − бюджетний процес. Процес у сфері бюджету є необхідним порядком реалізації 

матеріально-правових бюджетних норм. 

Традиційно бюджетний процес визначають як сукупність дій уповноважених 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо складання, розгляду, 

затвердження й виконання бюджетів, а також складання, розгляду й затвердження звітів 

про їх виконання, що здійснюються на підставі норм бюджетного права. Отже, 

бюджетний процес становить засновану на владних повноваженнях діяльність 

відповідних органів влади, що підпорядкована суворим процедурам у сфері бюджету. 

                                                   

9 Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та 
зведених бюджетів областей, міст Києва та Севастополя (ст. 6 Бюджетного кодексу України).  
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Бюджетний процес в Україні регламентується нормами Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 р. № 315/96-ВР, «Про Регламент Верховної 

Ради України» від 10 лютого 2010 р.  № 1861-VI, «Про Кабінет Міністрів України» від 7 

жовтня 2010 р. № 2591-VI та іншими нормативно-правовими актами. 

Бюджетний процес − це регламентований бюджетним законодавством процес 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а  

також контролю за дотриманням бюджетного законодавства (ст. 2 Бюджетного кодексу 

України).  

Відповідно до ст. 19 Бюджетного кодексу України учасниками  бюджетного 

процесу є органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями 

(правами та обов’язками з управління бюджетними коштами). На підставі аналізу норм 

Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Регламент 

Верховної Ради України» та «Про місцеве самоврядування в Україні» до учасників 

бюджетного процесу можна віднести: 1) органи представницької і виконавчої влади та 

їх посадових осіб; 2) розпорядників бюджетних коштів – бюджетні установи в особі їх 

керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних 

зобов’язань та здійснення витрат бюджету, серед яких за обсягом наданих прав 

розрізняють головних розпорядників  бюджетних  коштів та розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня; 3) одержувачів бюджетних коштів, до яких 

належать суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, які не мають статусу 

бюджетної установи, уповноважені розпорядником бюджетних коштів на здійснення 

заходів, передбачених бюджетною програмою, та отримання на їх виконання коштів 

бюджету);             4) органи державного фінансового контролю (Міністерство фінансів 

України, Державна фінансова інспекція України, Державна казначейська служба 

України, Рахункова палата України). Особливе місце серед учасників бюджетного 

процесу займають Президент України та Національний банк України. 



 153

Бюджетний процес складається з певної кількості послідовних взаємопов’язаних 

стадій, проходження яких у встановленому порядку є обов’язковим. Під стадією 

бюджетного процесу розуміють певний етап в діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, внаслідок проходження якого бюджет набуває нових 

якостей.  

 Бюджетне законодавство України виділяє чотири стадії бюджетного процесу. 

Так, відповідно до ст. 19 Бюджетного кодексу України, стадіями бюджетного процесу 

визнаються: 1) складання проектів бюджетів; 2) розгляд проекту та прийняття Закону 

про  Державний  бюджет України (рішення про місцевий бюджет); 3) виконання 

бюджету, включаючи внесення змін до Закону про Державний бюджет України (рішення 

про місцевий бюджет); 4) підготовка  та  розгляд  звіту  про  виконання  бюджету  і 

прийняття рішення щодо нього. Такий підхід до визначення стадій бюджетного процесу 

обумовлено його логікою та історичною природою. На всіх стадіях бюджетного процесу 

здійснюються контроль за  дотриманням бюджетного законодавства, аудит та   оцінка 

ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства (ст. 19 

Бюджетного кодексу України).   

Стадії бюджетного процесу, закріплені у Бюджетному кодексі України, проходять 

усі бюджети, що складають бюджетну систему України, – державний і місцеві бюджети. 

Кожна стадія бюджетного процесу ретельно регламентована процесуальними нормами 

бюджетного права, що забезпечує проведення бюджетного планування та дотримання 

бюджетної дисципліни. Слід підкреслити, що стадії бюджетного процесу йдуть одна за 

одною у чітко встановленій послідовності, їх порядок не може бути змінено, оскільки 

призначення тієї чи іншої стадії полягає у розв’язанні питань, які не можуть бути 

розглянуті в інший час. Будь-яка стадія бюджетного процесу складається з певної 

кількості етапів, які також є обов’язковими. Бюджетний процес як діяльність має 

циклічний і періодичний характер. Усі стадії бюджетного процесу пов’язані між собою, 

тому можна говорити про цілісну бюджетну процедуру. 
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Бюджетний процес ґрунтується на єдиних засадах − принципах організації 

бюджетної діяльності, які є гарантією чіткого і неупередженого планування, 

ефективного використання коштів, дотримання бюджетної дисципліни та здійснення 

постійного контролю за виконанням бюджетів. Такими засадами є принципи, до яких 

належать принципи, які властиві бюджетній системі України загалом, та принципи, 

притаманні лише бюджетному процесу. До першої групи належать принципи, закріплені 

у ст. 7 Бюджетного кодексу України, тобто принципи єдності бюджетної системи 

України; збалансованості; самостійності; повноти; обґрунтованості; ефективності та 

результативності; субсидіарності; цільового використання бюджетних коштів; 

справедливості і неупередженості; публічності та прозорості. Принципи, які складають 

другу групу принципів бюджетного процесу, також закріплені у законодавстві, хоча, на 

відміну від першої групи принципів, й не системно. До них, зокрема, можна віднести:           

1) принцип розподілу бюджетних повноважень між органами представницької та 

виконавчої влади; 2) принцип спеціалізації бюджетних показників; 3) принцип 

щорічності бюджету; 4) принцип послідовного включення до бюджетної діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

 Таким чином, бюджетний процес слід розглядати як нерозривний цілісний процес, 

що містить такі важливі складові: 1) період формування проекту бюджету (відбувається 

до початку відповідного бюджетного періоду);                 2) безпосередньо бюджетний 

період – період виконання бюджету; 3) період після завершення звітного бюджетного 

року (мається на увазі підготовка звіту про виконання бюджету).  

5. Поняття та види податків і зборів за законодавством України. Елементи 

податку. 

Податки і збори є основним джерелом доходів бюджетів – державного і місцевих. І 

податки, і збори є публічно-правовими фіскальними (обов’язковими) платежами. Як 

форма відчуження приватної власності вони встановлюються державою і забезпечуються 

можливістю примусу до сплати (у разі невиконання платниками обов’язку щодо 

своєчасної сплати платежу, або ж його сплати несвоєчасно чи не повністю). Податки і 
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збори можуть бути встановлені виключно законом, оскільки такі платежі порушують 

право власності платника. Враховуючи це, застосування влади у сфері податків повинно 

бути обмежене, щоб запобігти зловживанням. Згідно зі ст. 92 Конституції України 

система оподаткування, податки і збори в Україні встановлюються виключно законами 

(тобто в односторонньому порядку), а ст. 67 Основного Закону передбачено, що кожен 

зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, 

тобто повністю і вчасно, інакше державі буде завдано збитків. Таким чином, головною 

ознакою податків і зборів є їх конституційна обов’язковість. Класичні принципи 

побудови податкової системи були сформульовані ще Адамом Смітом:10 піддані держави 

повинні по можливості, в межах до своїх здібностей і сил брати участь в утриманні 

уряду, тобто відповідно до доходу, яким вони користуються під захистом держави.  

Згідно зі ст. 12 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI на 

території України загальнодержавні податки та збори встановлює Верховна Рада 

України, визначаючи при цьому: 1) перелік загальнодержавних податків та зборів; 2) 

перелік місцевих податків та зборів, встановлення яких належить до компетенції 

сільських, селищних та міських рад;11 3) елементи загальнодержавних податків та зборів; 

4) елементи місцевих податків та зборів. Необхідно підкреслити, що будь-які питання з 

оподаткування регулюються Податковим кодексом і не можуть встановлюватися або 

змінюватися іншими законами, крім законів, що містять виключно положення щодо 

внесення змін до Податкового кодексу та (або) положення, які встановлюють 

відповідальність за порушення норм податкового законодавства.  

 Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку. До особливостей податку як різновиду 

обов’язкових платежів слід віднести: 1) встановлення  виключно законами; 2) 

відчуження частини власності фізичних і юридичних осіб на користь держави або 

                                                   

10 Адам Сміт (1723 – 1790 рр.) – шотландський економіст і філософ, один з найвидатніших представників класичної 
політичної економії, який створив теорію трудової вартості і обґрунтував необхідність можливого звільнення 
ринкової економіки від державного втручання.  

11  Див.: ст. 143 Конституції України та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».   



 156

органу місцевого самоврядування; 3) обов’язковість сплати; 4) індивідуальна 

безвідплатність; 5) відсутність цільового призначення; 6) застосування примусу при 

невиконанні припису держави.  

 Під збором (платою, внеском) податкове законодавство розуміє обов’язковий 

платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою 

отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь 

таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 

уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. Збори як різновид 

обов’язкових платежів мають багато спільних з податками рис. Вони також 

встановлюється виключно законами в односторонньому порядку, обов’язковість їх 

сплати закріплена на рівні закону, при їх справлянні відчужується частина власності 

фізичних або юридичних осіб на користь держави чи територіальної громади, а у 

разі невиконання припису держави застосовуються відповідні заходи примусу. 

Проте, на відміну від податків, збори є відплатними платежами, бо передбачають 

отримання платниками спеціальної вигоди. Крім того, вони мають визначене цільове 

призначення, адже їх справляння пов’язано з необхідністю покрити витрати 

відповідного органу (установи), який здійснює юридично значимі дії на користь 

платника збору. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків і зборів, що 

справляються в установленому Податковим кодексом України порядку, становить 

податкову систему України.  

 Загальнодержавними є податки та збори, що встановлені і є обов’язковими до 

сплати на усій території України. Це, зокрема: податок на прибуток підприємств; 

податок на доходи фізичних осіб; податок на додану вартість; акцизний податок; збір за 

першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний податок; плата за користування 

надрами; плата за землю; фіксований сільськогосподарський податок; мито.12 Серед 

загальнодержавних обов’язкових платежів налічується 6 податків і 12 зборів (плат, 
                                                   

12 Відповідно до ст. 9 Податкового кодексу України відносини, пов’язані з установленням та справлянням мита, 
регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України. 
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внесків). Зарахування  загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих 

бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Встановлення 

загальнодержавних податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом України, 

забороняється.  

 До місцевих належать податки та збори, що встановлюються відповідно до переліку 

і в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом України, 

рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими 

до сплати на території відповідних територіальних громад. Серед них 2 місцевих 

податки: податок на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки, та єдиний податок 

і 3 місцевих зборів: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збір за 

місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. Місцеві ради повинні 

обов’язково встановлювати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

єдиний податок та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. У разі 

неприйняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів, що є обов’язковими, 

такі податки та збори справляються із застосуванням мінімальної ставки місцевих 

податків та зборів. Встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів та 

туристичного збору здійснюється місцевими радами відповідно до вимог Податкового 

кодексу України. Місцевим радам не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові 

ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких  податків та зборів. 

Встановлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом 

України, забороняється. Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних 

місцевих  бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Податковим законодавством України також передбачене встановлення спеціальних 

податкових режимів.13  

                                                   

13 Спеціальний податковий  режим − це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування  окремих категорій 
господарюючих суб’єктів. Він може передбачати особливий порядок визначення  елементів податку або збору, звільнення від 
сплати окремих податків та зборів (ст. 11 Податкового кодексу України).  
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 Держава висуває особливі вимоги до законів, якими встановлюються податки і 

збори та порядок їх справляння, визначаючи елементи, які входять до механізму, що 

застосовується при справлянні податків і зборів (а для платників − при їх сплаті). 

Елементи правового механізму податків (зборів) поділяються на основні та 

додаткові. Так, у ст. 7 Податкового кодексу України закріплено, що під час 

встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:                1) платники 

податку; 2) об’єкт оподаткування; 3) база оподаткування; 4) ставка податку; 5) порядок 

обчислення податку; 6) податковий період; 7) строк та порядок сплати податку; 8) строк 

та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку. Водночас, під час 

встановлення податку можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх 

застосування. Перелічені елементи податку (збору) визначаються виключно Податковим 

кодексом України.  

6. Банківське право як правовий інститут. Особливості банківських 

правовідносин. 

Банківське право – це система правових норм, що регулюють суспільні відносини, 

які виникають у зв’язку з функціонуванням банківської системи, здійсненням 

банківського регулювання та нагляду за діяльністю банків. Тобто це правові норми, які 

визначають принципи створення та організації діяльності банків, їх взаємовідносини з 

клієнтами (юридичними та фізичними особами) при наданні банківських та інших 

фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності.  

З одного боку, банківське право – це сукупність цивільно-правових і господарсько-

правових норм, які регулюють товарно-грошові відносини, що обслуговуються банками 

в процесі їхньої діяльності. З іншого боку, цей правовий інститут включає фінансово-

правові та адміністративно-правові норми, які забезпечують регулювання банківської 

діяльності та управління публічними фінансами з боку уповноважених державою 

органів.    

У юридичній науці триває дискусія щодо визначення місця банківського права в 

правовій системі, віднесення його до комплексної галузі права чи комплексного 
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правового інституту. Так, у літературі зустрічаються міркування щодо розуміння 

банківського права як частини фінансового, цивільного чи господарського права, 

зважаючи на наявність у складі даного правового інституту відповідних правових норм. 

Проте останнім часом набуває поширення думка про поступову трансформацію 

банківського права у самостійну галузь права, яка має риси галузі права другого порядку 

і поєднує в собі ознаки та методи базових галузей права. У такому разі логічним 

видається розуміння банківського права як комплексної галузі права. Серед чинників, які 

дають підстави так вважати, можна назвати: 1) особливе значення банківської системи 

для сучасної економіки; 2) наявність самостійного предмета правового регулювання; 3) 

потреба в особливому методі правового регулювання;                 4) наявність або потреба в 

спеціальних джерелах права; 5) законодавче закріплення принципів банківського права; 

6) наявність специфічного категоріального апарату. 

Предметом банківського права є суспільні відносини, що виникають у сфері 

здійснення банківської діяльності та організації банківської справи. Банківська діяльність 

– це сукупність посередницьких операцій на грошово-кредитному ринку, які 

виконуються спеціальними інститутами (банками) як виключна діяльність на підставі 

закону та під особливим наглядом держави. Банківська діяльність є одним з елементів 

фінансової діяльності держави, її  складність полягає в тому, що вона охоплює обіг як 

державних, так і приватних фінансових ресурсів, причому зв’язок між ними є міцним і 

нерозривним. Банківська діяльність є різновидом господарської діяльності, що 

здійснюється банками на професійній основі з метою отримання прибутку.   

Увага держави до банківської системи пояснюється тим, що об’єктом банківської 

діяльності є кошти, а також інші цінності, яким властиві специфічні функції грошей, − 

бути засобом платежу та накопичення. Обмеженість банківської діяльності виключно 

фінансовими активами14 надає їй, з одного боку, специфічного характеру, який є типовим 

і виключним лише для банків, а з іншого, – змушує державу ретельно пильнувати 
                                                   

14 Фінансові  активи  −  це кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних 
паперів (ст. 1 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»). 
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банківські операції з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту 

інтересів вкладників та інших кредиторів банків, що, врешті-решт, є запорукою 

стабільного розвитку банківської системи та економіки держави. Зважаючи на значення 

банківської системи та потенційні загрози, які вона несе економіці держави, в 

Конституції Україні (ст. 92) проголошується, що виключно законами України 

встановлюються засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного 

та інвестиційного ринків. А це і є не що інше, як середовище функціонування банків. 

Банківське законодавство повинно забезпечувати на належному рівні регулювання 

банківських правовідносин, які мають низку особливих ознак. Зокрема, банківським 

правовідносинам притаманні: 1) наявність спеціального суб’єкта – банку; 2) наявність 

спеціального об’єкта – фінансових інструментів (кошти у безготівковій або готівковій 

формах, цінні папери, інші валютні цінності); 3) пряма або опосередкована участь 

держави, оскільки таким чином остання реалізує грошово-кредитну політику.  

Банківські правовідносини за своєю природою є неоднорідними, що вказує на 

неможливість застосування до них класичного підходу щодо поділу права на галузі – за 

предметом і методом правового регулювання. Відносини, які виникають у сфері 

банківської діяльності, регулюються за допомогою двох методів: імперативного методу і 

диспозитивного методу. Застосування обох методів підтверджує неможливість виділення 

окремої галузі права – банківського права. Банківське право є комплексною галуззю, 

оскільки метод правового регулювання є комплексним. 

Методами правового регулювання банківських відносин є методи, характерні для 

публічних та приватних галузей права. Вони поєднують в собі, з одного боку, 

обов’язковість державного регулювання, видання державних приписів та можливість 

застосування державного примусу, а, з іншого, – допускають рівність сторін у 

відповідних банківських відносинах. Отже, регулювання банківських відносин 

передбачає поєднання імперативного та диспозитивного методів. Превалювання того чи 

іншого методу регулювання залежить від характеру конкретних правовідносин. 

Зрозуміло, що основу для регулювання банківських відносин складають публічні 
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фінансово-правові норми. Саме вони підтримують публічний фінансовий інтерес 

держави і детально регламентують організацію грошового обігу в країні. Так, відносини, 

що виникають у сфері емісійної діяльності центрального банку держави, організації 

банківської системи, регулюються методом владних приписів, як і фінансові відносини. 

Що ж стосується відносин з розміщення тимчасово вільних коштів фізичних та 

юридичних осіб у вклади (депозити), надання банками кредитів, здійснення розрахунків 

тощо, то до них імперативний метод регулювання застосовується в меншій мірі, тобто 

такі відносини регулюють цивільно-правові норми. 

Банки − це автономні, незалежні комерційні підприємства. Вони утворюються для 

задоволення інтересів своїх власників  і суспільних інтересів – інтересів клієнтів 

(юридичних і фізичних осіб), яких обслуговує банк. Це підприємства особливого типу, 

які обслуговують рух позичкового капіталу з метою його найбільш вигідного 

розміщення. Отже, результатом їх діяльності є отримання відповідного економічного та 

соціального ефекту. Суттєвою ознакою банку є набуття спеціальної правоздатності − 

банк здійснює банківську діяльність на підставі ліцензії, наданої центральним банком 

держави.  

7. Правові основи становлення та розвитку банківської системи України. 

 Банківська система відіграє вирішальну роль в будь-якій державі незалежно від 

типу економічної системи та способу організації суспільних відносин, оскільки вона 

забезпечує економіку фінансовими ресурсами, рух капіталу, а також реалізує інші 

функції грошово-кредитного характеру. Дотепер вітчизняна наука немає єдиного 

розуміння сутності поняття «банківська система». Сукупність банків, що 

функціонують в економіці окремої країни у певний історичний період, навряд чи 

можна назвати банківською системою, якщо вона не характеризується рисами, 

притаманними системному утворенню. Виходячи з цього, під банківською 

системою слід розуміти законодавчо визначену, чітко структуровану та 

субординовану сукупність фінансових установ (банків), які створені та діють на 

території держави відповідно до її законодавства, на постійній професійній основі 
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здійснюють банківську діяльність і разом з центральним банком складають окрему 

економічну структуру. 

 В банківському законодавстві України питанню визначення змісту поняття 

«банківська система» також не приділяється достатньої уваги. Так, у ст. 4 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 3232-III та у ст. 

334 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV зазначається, що 

банківська система України складається з Національного банку України та інших 

банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України 

відповідно до закону. Фактично спеціальний банківський закон не розкриває зміст 

поняття «банківська система», а лише вказує на наявність в ній двох рівнів. 

Сутність сучасної банківської системи розкривають такі її властивості:        1) 

структурна різноманітність, яка передбачає існування великої кількості елементів, що 

виконують різні функції; 2) ієрархічний порядок створення;           3) динамічність 

розвитку елементів, підсистем і системи в цілому; 4) наявність ієрархічно організованих 

підсистем функціонального характеру (банківських груп, систем кооперативних банків, 

системоутворюючих банків15), які мають свої локальні цілі функціонування. Однією з 

важливих рис банківської системи є її закритість, що проявляється у сконцентрованості її 

суб’єктів − банків на специфічній діяльності, пов’язаній з грошово-кредитною сферою. 

Це означає, що суб’єктам інших систем заборонено займатися власне банківською 

діяльністю. Проте ця ознака є відносною, оскільки функціонально банки постійно 

взаємодіють з іншими системами, зазнаючи впливу з їхнього боку й поступово 

проникаючи до них.   

Національний банк України як центральний банк держави належить до першого 

рівня банківської системи. Це особливий центральний орган державного управління у 

сфері фінансів. Відповідно до ст. 99 Конституції України та ст. 6 Закону України «Про 

Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV основною функцією 
                                                   

15 Системоутворюючий банк – це  банк, зобов’язання якого становлять не менше десяти відсотків загальних 
зобов’язань банківської системи (ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). 
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Національного банку України є забезпечення стабільності національної грошової 

одиниці – гривні. Особливе призначення Національного банку України обумовлює склад 

його системи, до якої входять центральний апарат, філії (територіальні управління), 

розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна 

скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські 

навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення 

діяльності центрального банку держави.  

Другий рівень банківської системи становлять банки − фінансові установи, що 

надають банківські та інші фінансові послуги та здійснюють інші види діяльності, 

дозволені законодавством. Відповідно до ст. 334 Господарського кодексу України банки 

− це фінансові установи, функціями яких є залучення у вклади грошових коштів 

громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних 

умовах і на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян та 

юридичних осіб. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (ст. 2) визначає банк 

як юридичну особу, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати 

банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. 

Встановлення переліку операцій, які згідно із законодавством може виконувати банк, 

розкриває юридичне тлумачення змісту даного поняття. Проте не закон визначає 

сутність банку, а економічна природа банку і банківської діяльності, забезпечена 

наданим законодавством правом здійснювати відповідні операції.  

 Банки мають власну багаторівневу структуру, яка включає такі ланки: банки – 

юридичні особи; їх відокремлені підрозділи − філії; представництва; безбалансові 

відділення; пункти обміну іноземної валюти. З метою підвищення прибутковості та 

розширення своєї присутності на ринку банки можуть утворювати банківські об’єднання 

– банківські групи. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» банківська група – це група юридичних осіб, які мають спільного 

контролера, що складається: з материнського банку та його українських та іноземних 

дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами; з двох або більше 
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фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною. Банк може бути 

учасником лише одного банківського об’єднання (ст. 336 Господарського кодексу 

України). 

Законом України «Про банки і банківську діяльність» також врегульовано питання 

щодо відкриття на території нашої держави філій іноземними банками. Крім цього, 

іноземні банки можуть створювати в Україні дочірні банки, купувати вже функціонуючі 

банківські установи, виступати інвесторами при заснуванні (купівлі) банків разом з 

українськими інвесторами та відкривати представництва.  

Отже, банківська система України є дворівневою, що властиво країнам з 

ринковою економікою. Така система передбачає наявність центрального банку держави, 

який відповідає за підтримання стабільності національної грошової одиниці і 

функціонування банківської системи (I-й рівень), і так званих «інших банків» (II-й 

рівень). Другий рівень банківської системи складають не лише власне банки – юридичні 

особи, а й філії іноземних банків та банківські групи.  

Нині у законодавстві України зустрічається чимало підходів щодо класифікації 

банків. Так, відповідно до ст. 334 Господарського кодексу України банки в Україні 

можуть функціонувати як універсальні або спеціалізовані. Серед останніх виділяють 

ощадні, інвестиційні, іпотечні та розрахункові (клірингові) банки. Водночас, ст. 4 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що види 

спеціалізованих банків визначає Національний банк України. Отже, за функціональною 

ознакою банки в Україні можуть бути й інших видів. Універсальними є банки, які 

надають широке коло фінансових послуг, перелік яких намагаються розширювати в 

межах, дозволених законодавством. Спеціалізовані банки спрямовані на здійснення 

вузького кола банківських операцій та/або на обслуговування певних груп споживачів.  

 Крім функціональної ознаки у ст. 336 Господарського кодексу України та ст. 6 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» використовується такий критерій 

для поділу банків, як організаційно-правова форма, виходячи з якого банки можуть 

функціонувати як публічні акціонерні товариства або як кооперативні банки. Діяльність 
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банків, заснованих у формі публічних акціонерних товариств, регулюється нормами 

Закону України «Про акціонері товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI. 

Кооперативні банки створюються в порядку, передбаченому банківським 

законодавством, з урахуванням законодавства про кооперацію, за принципом 

територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки (ст. 8 

Закону України «Про банки і банківську діяльність»).  

 Посилаючись на Закон України «Про банки і банківську діяльність» банки також 

можна класифікувати й за іншими ознаками, зокрема, за формою власності, поділяючи 

їх на державні, комунальні,16 приватні (в тому числі за участю іноземного капіталу) та 

змішані. В залежності від статусу засновників серед банків є юридичні особи приватного 

права та юридичні особи публічного права згідно зі ст. 81 Цивільного кодексу України 

від 16 січня 2003 року № 435-IV. Усі банки, які складають банківську систему України, 

занесені до Державного реєстру банків, який веде Національний банк України. 

8. Правова характеристика банківської діяльності. 

У науковій літературі поняття «банківська діяльність» розглядають у двох 

площинах: у вузькому і широкому розуміннях. У вузькому розумінні банківська 

діяльність – це сукупність базових (традиційних) банківських операцій, до яких 

належать залучення коштів у вклади (депозити), надання кредитів, обслуговування 

розрахунків. При цьому операції, які називаються банківськими, мають відповідати 

декільком умовам: 1) встановлюватися виключно законом;     2) здійснюватися 

спеціальним інститутом – банком; 3) виконання банківських операцій дозволяється лише 

за наявності банківської ліцензії, яка надається центральним банком держави. Такий 

підхід передбачений у ст. 339 Господарського кодексу України: «Перелік  банківських  

операцій  визначається законом про банки і банківську діяльність». Крім того, у даній 

статті зазначено, що банківські операції провадяться в порядку, встановленому 

                                                   

16 Право органів місцевого самоврядування створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи закріплено в ст. 70 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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Національним банком України. Банківська діяльність у широкому розумінні має місце, 

коли банк виконує й інші фінансові послуги, дозволені законом, які історично 

здебільшого були притаманні діяльності небанківських фінансових установ.  

На рівні закону поняття «банківська діяльність» вперше було визначено у Законі 

України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. Так, відповідно до ст. 2 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська діяльність – це 

залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів 

від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських 

рахунків фізичних та юридичних осіб. У ст. 47 даного закону зазначається, що банк має 

право надавати банківські та інші фінансові  послуги (крім послуг у сфері страхування), а 

також здійснювати іншу діяльність, визначену в цій статті. Водночас наголошується на 

тому, що банківські послуги дозволяється надавати виключно банку. До банківських 

послуг належать: 1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від 

необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;               2) відкриття та ведення поточних 

(кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах; 3) 

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 

банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Такий підхід 

використовується з метою виділення основного напряму діяльності банку – надання 

банківських послуг, здійснювати які мають право лише банки, що дозволяє виокремити 

останніх з-поміж інших фінансових установ. Саме банківські послуги визначають 

виключну компетенцію банку. 

Банки також мають право надавати інші фінансові послуги та здійснювати 

діяльність щодо: інвестицій; випуску власних цінних паперів; випуску, розповсюдження 

та проведення лотерей; зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) 

індивідуального банківського сейфа; інкасації коштів та перевезення валютних 

цінностей; ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій); 

надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших 

фінансових послуг.  
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Відповідно до ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банк має 

право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання 

банківських послуг. Надання банківських та інших фінансових послуг банк здійснює в 

національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України − в 

іноземній валюті. Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» також визначає поняття «банківська 

діяльність» у вузькому та широкому розуміннях. 

Банківська діяльність є підприємницькою діяльністю, вона здійснюється з метою 

отримання прибутку, однак при цьому має певні особливості, зокрема, це стосується 

механізму отримання прибутку – останній формується переважно за рахунок розміщення 

залучених коштів шляхом надання кредитів та здійснення інших активних операцій, і 

обумовлює в силу цього застосування досить жорсткого державного регулювання до 

даного виду діяльності, що задовольняє, в першу чергу, публічні, а потім – приватні 

інтереси. 

 З метою забезпечення ефективного здійснення банками діяльності, яка складає зміст 

поняття «банківська діяльність», законодавець обмежує можливості банків в інших 

сферах або встановлює певні заборони. Так, згідно зі ст. 48 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» банкам забороняється діяльність у сфері матеріального 

виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних і інвестиційних 

монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Враховуючи 

підвищений рівень ризикованості діяльності спеціалізованих банків (за винятком 

ощадного), їм забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що 

перевищують 5 відсотків капіталу банку.   

 Законом України «Про банки і банківську діяльність» також встановлюються для 

банків заборони, які безпосередньо стосуються сфери їхньої діяльності. Зокрема, банкам 

забороняється: відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки; встановлювати 

кореспондентські відносини з банками, іншими  фінансовими установами − 

нерезидентами, що не мають постійного  місцезнаходження та не провадять діяльність за 
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місцем своєї реєстрації та/або не підлягають відповідному нагляду в державі  (на 

території) за місцем свого розташування, а також з банками та іншими фінансовими 

установами − нерезидентами, що підтримують такі кореспондентські відносини; 

вступати в договірні відносини з клієнтами − юридичними чи фізичними особами у разі, 

якщо виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені (ст. 64). 

Щоденне функціонування банків пов’язане з інститутом банківської таємниці, що також 

становить одну з особливостей банківської діяльності.  

Таким чином, під банківською діяльністю слід розуміти сукупність банківських та 

інших фінансових послуг, а також інших видів діяльності, які банки можуть здійснювати 

відповідно до законодавства, а саме: послуги, що складають зміст банківської діяльності і 

можуть надаватися лише банками (банківські послуги); операції, які конкретизують та 

доповнюють банківську діяльність (інші фінансові послуги відповідно до ст. 4 Закону 

України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

від 12 липня 2001 року № 2664-III, крім послуг у сфері страхування); іншу діяльність, 

виконання якої є необхідною для здійснення банком властивої йому діяльності.  

Резюме за змістом теми 

Ефективного розвитку фінансової системи держави та її складових, стабільності 

фінансового ринку та банківської системи можна досягти лише завдяки постійному 

удосконаленню нормативно-правової бази, що забезпечує регулювання відносин у сфері 

фінансової та банківської діяльності. Зміст правового регулювання сфери фінансів має 

враховувати її значення для національної економіки. Виходячи з цього, проаналізовано 

особливості суспільних відносин, що виникають у сфері фінансової та банківської 

діяльності. Особлива увага приділяється розкриттю правових засад функціонування 

фінансової та банківської систем України в сучасних умовах.     

Терміни та поняття до теми 

Фінансове право – це система правових норм, які регулюють суспільні відносини, 

що виникають у процесі утворення, розподілу та використання публічних фондів коштів 

з метою забезпечення виконання завдань та функцій держави, органів місцевого 
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самоврядування і задоволення публічного інтересу, визнаного державою та органами 

місцевого самоврядування. 

Бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для 

забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, 

органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 

протягом бюджетного періоду. 

Бюджетний процес − це регламентований бюджетним законодавством процес 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а  

також контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

Податок − це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників податку. 

Збір (плата, внесок) − це обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що 

справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому 

числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами 

місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 

значимих дій. 

Банк – це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право 

надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків. 

Банківська діяльність – це залучення у вклади коштів фізичних і юридичних осіб 

та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, 

відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. 

Питання для самоконтролю 

1. Надайте правову характеристику поняття «фінанси». 

2. Розкрийте зміст понять «публічні фінанси» та «приватні фінанси». 

3. Надайте характеристику фінансового права як галузі права.   

4. Розкрийте особливості фінансових правовідносин. 

5. Порівняйте зміст поняття «бюджет» з погляду економічної та юридичної наук. 

6. Розкрийте структуру та склад бюджетної системи України. 
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7. Дайте визначення поняття «бюджетний процес». 

8. Назвіть стадії бюджетного процесу за законодавством України. 

9. Розкрийте зміст понять «податок» та «збір (плата, внесок)». 

10. Надайте характеристику банківського права як правового інституту.   

11. Розкрийте особливості банківських правовідносин. 

12. Розкрийте зміст поняття «банківська система». 

13.  Назвіть види банків за законодавством України. 

14.  Проаналізуйте особливості банківської діяльності. 
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Тема: ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Фізичні та юридичні особи як учасники цивільних правовідносин.  

2. Способи захисту цивільних прав. 

3. Правочини: поняття, вимоги, види. Представництво. 

4. Право власності: поняття, форми, особливості здійснення та захисту. 5. Право 

інтелектуальної власності: поняття та особливості.  

6. Зобов’язання: загальна характеристика. 

7. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави, види.  

8. Спадкування за законом та за заповітом. 

9. Основи сімейного права України.  

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати зміст та ознаки таких понять: фізична особа, юридична особа, 

правочин, договір, представництво, власність, право власності, право 

інтелектуальної власності, зобов’язання, цивільно-правова відповідальність, 

матеріальна шкода, моральна шкода, спадщина, спадкування за законом, 

спадкування за заповітом, шлюб, сім’я тощо 

2) вміти визначати способи захисту цивільних прав, надавати загальну 

характеристику основним видам договорів, вирізняти особливості спадкування за 

законом та за заповітом, визначати особливості відповідальності особи за завдання 

матеріальної, моральної шкоди тощо. 

1. Фізичні та юридичні особи як учасники цивільних правовідносин. 

Цивільні правовідносини – це врегульовані нормами цивільного права майнові 

відносини, відносини, що пов’язані з інтелектуальною власністю та особисті 

немайнові відносини, учасники яких виступають носіями цивільних прав та 

обов’язків. 
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Цивільне правовідношення має свою структуру. У ньому традиційно виділяють 

такі елементи: суб’єкти правовідносин; об’єкти правовідносин; зміст правовідносин. 

Суб’єктами цивільного правовідношення є його учасники, якими згідно зі ст.2 

Цивільного кодексу України можуть бути громадяни (фізичні особи), організації 

(юридичні особи), держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 

громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. 

До об’єктів цивільних правовідносин можна віднести: майно (речі та послуги); 

результат інтелектуальної діяльності (літературний, художній, музичний твір, винахід 

тощо); особисті немайнові права (право на ім’я, право на життя, право на свободу тощо). 

Зміст цивільного правовідношення складають цивільні права і обов’язки 

суб’єктів правовідношення. При цьому один із суб’єктів має правомочності на 

здійснення певних дій для задоволення свого інтересу, а другий несе відповідні цим 

правомочностям обов’язки. 

Фізичною особою є людина як учасник цивільних відносин. Усі фізичні особи 

мають цивільну правоздатність, яка виникає у момент народження такої особи і 

припиняється у момент її смерті. 

Цивільною правоздатністю фізичної особи є її здатність мати цивільні права та 

обов’язки.  

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати 

для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями 

створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести 

відповідальність у разі їх невиконання. 

Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та 

може керувати ними. 

Залежно від обсягу цивільної дієздатності усіх фізичних осіб можна поділити 

на: 

1) осіб з повною цивільною дієздатністю (які досягли 18 років, за певними 

винятками); 
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2) осіб з частковою цивільною дієздатністю. Такими особами є малолітні 

(діти до 14 років), які мають право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини і 

здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, що охороняються законом (наприклад, діти до 14 років можуть 

самостійно купити хліб, книгу тощо, але не можуть придбати автомобіль, дорогу 

побутову техніку, коштовності; крім того малолітні можуть бути авторами 

різноманітних творів і у такий спосіб здійснювати свої особисті немайнові права); 

3)  осіб з неповною цивільною дієздатністю. Такими особами є діти у віці 

від 14 до 18 років, які крім прав, які мають малолітні, мають право самостійно 

розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно 

здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 

охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не 

заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно 

укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, 

внесеним неповнолітнім на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку); 

4) обмежено дієздатних осіб, які можуть бути визнані такими за рішенням 

суду за наявності хоча б однієї з таких підстав: 

а) якщо фізична особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її 

здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; 

б) якщо фізична особа зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, 

токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю, а 

також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне 

матеріальне становище. 

Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється 

піклування. Така особа може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини; 

5) недієздатних осіб. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, 

якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна 

усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними. Над недієздатною 
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фізичною особою встановлюється опіка і вона не має права вчиняти будь-якого 

правочину. Від її імені та в її інтересах правочини вчиняє її опікун. 

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому 

законом порядку. Юридична особа наділена такими ознаками: 1) майнова та 

організаційна самостійність; 2) можливість виступати позивачем та відповідачем, 

третьою особою в суді; 3) наявність органу управління; 4) діяльність на підставі 

установчих документів (у більшості випадків – статуту); 5) наявність печатки та 

рахунку в банку. 

Цивільна правоздатність юридичної особи – це здатність юридичної особи мати 

такі ж цивільні права та обов’язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю 

природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної 

особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про її 

припинення. 

Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за 

рішенням суду. 

Цивільною дієздатністю юридичної особи є здатність юридичної особи 

набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через свої органи, які діють 

відповідно до установчих документів та закону. Цивільну дієздатність юридична 

особа реалізує через свої органи (колегіальні та одноосібні). 

Класифікація юридичних осіб може проводитися за різними підставами: 

1) залежно від виду права власності на: 

а) державні – засновані на державній власності; 

б) комунальні – засновані на власності територіальної громади; 

в) приватні – засновані на приватній формі власності; 

2) залежно від мети створення і діяльності на: 
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а) підприємницькі (комерційні) − товариства, які здійснюють підприємницьку 

діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між 

учасниками; 

б) непідприємницькі (некомерційні) − товариства, які не мають на меті 

одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками; 

3) залежно від підстав фінансування на: 

а) госпрозрахункові − ті, що знаходяться на самоокупності; 

б) бюджетні – утримуються за рахунок відповідного бюджету; 

4) залежно від функцій на: 

а) юридичні особи, що господарюють – ті, що ставлять за мету виробництво 

продукції, виконання робіт тощо; 

б) юридичні особи, що не господарюють, тобто не мають виробничих завдань; 

5) за типом правосуб’єктності на: 

а) юридичні особи публічного права (створюються розпорядчим актом 

Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки 

Крим або органу місцевого самоврядування); 

б) юридичні особи приватного права (створюються на підставі установчих 

документів – статуту чи засновницького договору); 

6) залежно від організаційно-правової форми на: 

а) господарські товариства (акціонерне, товариство з обмеженою 

відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне та командитне); 

б) установи (організації, створені однією або кількома особами (засновниками), 

які не беруть участі в управлінні установою, шляхом об’єднання (виділення) їхнього 

майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна; 

установами є, наприклад, вищі навчальні заклади державної форми власності); 

в) об’єднання громадян (політичні партії, громадські об’єднання – громадські 

спілки та громадські організації). 

2. Способи захисту цивільних прав. 
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Способи захисту цивільних прав – це закріплені в законі заходи, як правило, 

примусового характеру, за допомогою яких здійснюється встановлення, визначення 

порушених спірних прав і вплив на правопорушника. 

Стаття 16 Цивільного кодексу України визначає такі способи захисту цивільних 

прав: 

1) визнання права − необхідність у ньому виникає тоді, коли наявність у особи 

певного суб’єктивного права не визнається, заперечується або є реальна загроза 

такого невизнання у майбутньому, тобто вимога про визнання права подається для 

підтвердження його реального існування;  

2) визнання правочину недійсним − застосовується у разі укладання правочинів, 

які за змістом, формою, суб’єктним складом тощо не відповідають вимогам чинного 

законодавства; 

3) припинення дії, яка порушує право − може застосовуватися у поєднанні з 

іншими способами захисту, наприклад, стягненням збитків або неустойки (штрафу, 

пені), або мати самостійне значення. Інтерес власника суб’єктивного права, як 

правило, виражається у тому, щоб припинити порушення його права або ліквідувати 

загрозу його порушення. Так, наприклад, автор твору, якщо він незаконно 

використовується (готується до друку без відома автора, перекручується та ін.) 

третіми особами, може вимагати припинення цих дій, не висуваючи інших, зокрема, 

майнових претензій; 

4) відновлення становища, яке існувало до порушення, як самостійний спосіб 

захисту застосовується у тих випадках, коли порушене суб’єктивне право внаслідок 

правопорушення не зупиняє свого існування і може бути реально поновлене. Цей 

спосіб захисту охоплює широке коло конкретних дій, адже протиправна поведінка 

може викликати зміни як у майновій, так і у особистій сферах життя особи;  

5) примусове виконання обов’язку в натурі (реальне виконання) − порушник за 

вимогою потерпілого повинен реально виконати ті дії, які передбачені 

зобов’язанням між сторонами; 
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6) зміна правовідношення шляхом зміни предмета зобов’язання, змісту прав та 

обов’язків. Так, покупець, якому передана річ неналежної якості (якщо її недоліки не 

були застережені продавцем), має право за своїм вибором вимагати заміни речі, 

відповідного зменшення купівельної ціни, безоплатного усунення недоліків речі та 

інше;  

7) припинення правовідношення як спосіб захисту застосовується при розірванні 

договорів; 

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.  

Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за 

звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). 

Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не 

передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі; 

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди, яка полягає у фізичному болю 

та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я; у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у 

зв’язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких 

родичів, у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; у приниженні честі та 

гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.  

Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. 

Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від 

характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення 

здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини 

особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а 

також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні 

розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості; 
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10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної 

влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. 

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що 

встановлений договором або законом. 

3. Правочини: поняття, вимоги, види. Представництво. 

Правочин – це дія особи, спрямована на встановлення, зміну, припинення 

цивільних прав або обов’язків. Найпоширенішими видами правочинів є договори, 

довіреності, заповіти. 

Залежно від кількості сторін, волевиявлення яких потрібне для правочину, 

розрізняють правочини:  

а) односторонні – для виникнення яких досить дії однієї сторони, наприклад, 

складення заповіту тощо; 

б) двосторонні – для виникнення яких потрібні погоджені дії двох сторін 

(наприклад, для договору купівлі-продажу потрібно погодити волю покупця і 

продавця); 

в) багатосторонні – для виникнення потрібне волевиявлення трьох і більше 

сторін (наприклад, договір про навчання за державним замовленням, який 

укладається між навчальним закладом, замовником (наприклад, підприємством) та 

студентом).  

Для того, щоб правочин мав юридичну силу, він повинен відповідати вимогам 

щодо: 

1) законності змісту (правочин не повинен порушувати встановлених у 

законі приписів); 

2) здатності осіб до участі в правочині (правочин має укладатися особами з 

повною цивільною дієздатністю, крім випадків укладення дрібних правочинів, та в 

інших випадках, визначених законом);  

3) відповідності внутрішньої волі волевиявленню;  
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4) дотриманню форми правочину (письмової, нотаріально посвідченої 

тощо). 

Правочин, укладений з порушенням хоча б однієї із зазначених умов, визнається 

недійсним і не створює правових наслідків, на які він був спрямований. 

Недійсні правочини поділяються на нікчемні та заперечні. Нікчемним 

правочином є правочин, недійсність якого прямо встановлена законом; він є 

недійсним незалежно від бажання сторін і не потребує визнання його таким судом 

(наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості, який не посвідчений нотаріально). 

Заперечні (оспорювані) правочини − це правочини, недійсність яких законом прямо 

не встановлена, але одна зі сторін чи інша заінтересована особа заперечує його 

дійсність на підставах, встановлених законом (наприклад, договір, укладений 

малолітнім чи неповнолітнім, який виходить за межі дрібного побутового). 

Цивільно-правовий договір − це угода двох або більше суб’єктів права, 

спрямована на встановлення, зміну, припинення цивільних прав і обов’язків. 

Оскільки договір є різновидом правочину, то класифікація договорів може 

проводитися за тими ж критеріями, що й класифікація правочинів. Крім того, за 

правовими наслідками цивільно-правові договори можна поділити на:  

а)  договори про передачу майна у власність, повне господарське відання або 

оперативне управління (купівля-продаж, поставка, міна, дарування, рента, довічне 

утримання тощо); 

б)  договори про передачу майна в тимчасове користування (майновий найм, 

оренда, лізинг, договір найму житла, позичка тощо); 

в)  договори про виконання робіт (побутовий підряд, будівельний підряд, підряд 

на капітальне будівництво тощо); 

г)  договори про надання послуг (перевезення, страхування, доручення, комісія, 

зберігання тощо); 

д)  договори про передачу результатів творчої діяльності (авторські, ліцензійні 

договори тощо); 
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е)  договори про спільну діяльність (установчий договір, договір про 

співробітництво тощо). 

Крім того, розрізняють договори основні та попередні. Попереднім є договір, 

сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти 

договір в майбутньому на умовах, встановлених попереднім договором.  

Договори також можна поділяти на основні та додаткові (акцесорні). 

Додатковий договір не може існувати без основного, однак його  недійсність не 

впливає на долю основного договору (наприклад, договори, спрямовані на 

забезпечення виконання зобов’язань − завдаток, порука, іпотека тощо). 

Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі погодили між 

собою його істотні умови, тобто умови, які обов’язково повинні бути погоджені в 

силу закону чи на яких наполягає одна зі сторін.  

Загальний порядок укладання договорів регулюється главою 53 Цивільного 

кодексу України. Укладенню договору передують переговори, які починаються з 

пропозиції укласти договір, яку одна сторона робить іншій. У цивільному праві така 

пропозиція називається офертою і повинна  містити всі істотні умови майбутнього 

договору; бути адресованою конкретній особі.  

Відповідь про прийняття пропозиції (оферти) називається акцептом, який 

повинен бути повним і безумовним.  

Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше 

не встановлено договором або законом. 

У ст. 651 Цивільного кодексу України встановлено загальний порядок зміни або 

розірвання договору. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на 

вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в 

інших випадках, встановлених законом чи договором. Істотним є таке порушення 

стороною договору, коли внаслідок завданої шкоди одна сторона значною мірою 

позбавляється від того, на що вона розраховувала при укладенні договору, тобто, 
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контрагент позбавлений можливості досягнути тієї мети, заради якої він і укладав 

договір.  

Особливою підставою зміни чи розірвання договору є істотна зміна обставин, 

якими сторони керувалися при укладанні договору. Зміна обставин вважається 

істотною, якщо вони змінилися настільки, що якби сторони могли це передбачити, 

вони б уклали договір на інших умовах або взагалі відмовилися б від його 

укладання. 

Зміна або розірвання договору повинні вчинятися в такій самій формі, в якій 

договір і укладався, якщо інше спеціально не передбачено укладеним договором чи 

законом. 

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) 

зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 

представляє. Представництво виникає на підставі договору; на підставі закону; на 

підставі акта органу юридичної особи; з інших підстав, встановлених актами 

цивільного законодавства. Часто довіритель видає представнику довіреність на 

підтвердження його повноважень як представника. Таким чином, довіреністю є 

письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва 

перед третіми особами.  

Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має 

вчинятися правочин. Як правило, довіреності фізичних осіб посвідчуються 

нотаріально. 

Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших 

платежів та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути 

посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, 

перебуває на стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання. 

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 

уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї 

юридичної особи. 
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Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не 

встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Крім того, у довіреності 

обов’язково зазначається дата її вчинення, бо інакше вона вважається нікчемною. 

Представництво за довіреністю припиняється у разі: 

1) закінчення строку довіреності; 

2) скасування довіреності особою, яка її видала; 

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю; 

4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність; 

5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність; 

6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її 

недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі 

смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за 

довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може 

призвести до виникнення збитків; 

7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її 

недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.  

У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов’язаний 

негайно повернути довіреність. 

Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в 

будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є 

нікчемною. 

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити 

про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед 

якими була видана довіреність. 

Представник має право відмовитися від вчинення дій, які були визначені 

довіреністю, при цьому він зобов’язаний негайно повідомити особу, яку він 

представляє, про таку відмову.  
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Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були визначені 

довіреністю, якщо ці дії були невідкладними або такими, що спрямовані на 

запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, чи іншим особам. 

4. Право власності: поняття, форми, особливості здійснення та захисту. 

Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до 

закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 

Право власності включає три правомочності власника: право володіння, право 

користування та право розпоряджання своїм майном. 

Суб’єктами права власності є: фізичні особи; юридичні особи; Український 

народ; держава Україна; Автономна Республіка Крим; територіальні громади; 

іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. 

Усі суб’єкти права власності є рівними перед законом. 

Особливості здійснення права власності: 

1) власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний 

розсуд; 

2) власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать 

закону; 

3) при здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний 

додержуватися моральних засад суспільства; 

4) усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав;  

5) власність зобов’язує; 

6) власник не може використовувати право власності на шкоду правам, 

свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 

ситуацію та природні якості землі; 

7) держава не втручається у здійснення власником права власності; 

8) діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може 

бути зобов’язано допустити до користування його майном інших осіб лише у 

випадках і в порядку, встановлених законом. 
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Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений 

цього права чи обмежений у його здійсненні. 

Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні 

лише у випадках і в порядку, встановлених законом. 

Цивільний кодекс України (глава 24) виділяє такі окремі підстави набуття 

(виникнення) права власності:  

1) створення майна для своїх потреб;  

2) привласнення переробленої речі;  

3) привласнення загальнодоступних дарів природи;  

4) договір чи інший правочин;  

5) привласнення безхазяйної речі, знахідки, бездоглядної тварини; 

6) знайдення скарбу;  

7) приватизація;  

8) набуття права власності за набувальною давністю. 

Підстави припинення права власності (ст.346 Цивільного кодексу України) 

виділяють наступні: 

1) відчуження власником свого майна; 

2) відмова власника від права власності; 

3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій 

особі; 

4) знищення майна; 

5) викуп пам’яток культурної спадщини;  

6) примусове відчуження земельних ділянок приватної власності, інших 

об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності 

відповідно до закону;  

7) звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника; 

8) реквізиція; 

9) конфіскація; 
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10) припинення юридичної особи чи смерть власника. 

Право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених законом. 

5. Право інтелектуальної власності: поняття та особливості. 

Право інтелектуальної власності − це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності; це особисті немайнові права інтелектуальної 

власності та (або) майнові права інтелектуальної власності.  

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути 

позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім 

випадків, передбачених законом. 

До об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та 

художні твори; комп’ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання (як 

правило, музичних, гумористичних творів); фонограми, відеограми, передачі 

(програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 

раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) 

найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні 

зазначення; комерційні таємниці. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності є творець (творці) об’єкта права 

інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо); інші особи, яким 

належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності 

відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору. 

Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є: 

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником 

тощо) об’єкта права інтелектуальної власності; 

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права 

інтелектуальної власності; 
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3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 

Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта 

права інтелектуальної власності; не можуть відчужуватися (передаватися), за 

винятками, встановленими законом; не залежать від майнових прав інтелектуальної 

власності. У випадках, передбачених законом, вони можуть належати іншим особам. 

Майновими правами інтелектуальної власності є: 

1) право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; 

2) виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної 

власності; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права 

інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

6. Зобов’язання: загальна характеристика. 

Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана 

вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати 

роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а 

кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. 

Зобов’язання виникають з таких підстав: з договорів та інших правочинів; зі 

створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності; з завдання майнової (матеріальної) та моральної 

шкоди іншій особі; з актів цивільного законодавства;  з інших юридичних фактів. 

Будь-яке зобов’язання має грунтуватися на засадах добросовісності, розумності 

та справедливості. 

Сторонами у зобов’язанні є боржник (особа, яка повинна вчинити дію на 

користь другої сторони) і кредитор (особа, яка має право вимагати від боржника 

виконання його обов’язку). 
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Зобов’язання має виконуватися належним чином у відповідності до змісту 

зобов’язання та вимог чинного законодавства. Виконання зобов’язання може 

забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, 

завдатком. 

Неустойкою (штрафом, пенею) у відповідності до ст.549 Цивільного кодексу 

України є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові 

у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що 

обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного 

зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно 

виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання. 

За договором поруки (ст.553 Цивільного кодексу України) поручитель 

поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку і 

відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. Якщо ж 

боржник порушує таке зобов’язання, боржник і поручитель відповідають перед 

кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено 

додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. 

За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) 

гарантує перед кредитором виконання боржником свого обов’язку і відповідає перед 

кредитором за порушення зобов’язання боржником (ст.560 Цивільного кодексу 

України). 

Гарантія діє протягом строку, на який вона видана і не може бути відкликана 

гарантом, якщо в ній не встановлено інше. 

Завдатком згідно зі ст.570 Цивільного кодексу України є грошова сума або 

рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за 

договором платежів, на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 

виконання. 

Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника 

платежів, є завдатком, вона вважається авансом. 
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Якщо порушення зобов’язання сталося з вини боржника, завдаток залишається 

у кредитора. Якщо ж порушення зобов’язання сталося з вини кредитора, він 

зобов’язаний повернути боржникові завдаток та додатково сплатити суму у розмірі 

завдатку або його вартості. 

У силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання 

боржником (заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати 

задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього 

боржника, якщо інше не встановлено законом. 

Ст.575 Цивільного кодексу України виділяє такі види застав: іпотеку (заставу 

нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи) та 

заклад (заставу рухомого майна, що передається у володіння заставодержателя або 

за його наказом − у володіння третій особі). 

Право притримання (ст.594 Цивільного кодексу України). Кредитор, який 

правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, вказаній 

боржником, у разі невиконання ним у строк зобов’язання щодо оплати цієї речі або 

відшкодування кредиторові пов’язаних з нею витрат та інших збитків, має право 

притримати її у себе до виконання боржником зобов’язання. 

Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням 

умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). 

У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені 

договором або законом, зокрема: припинення зобов’язання внаслідок 

односторонньої відмови від зобов’язання (якщо це встановлено договором або 

законом) або розірвання договору; зміна умов зобов’язання; сплата неустойки; 

відшкодування збитків та моральної шкоди. 

Особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини, 

якщо інше не встановлено договором або законом. 
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Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів 

щодо належного виконання зобов’язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка 

порушила зобов’язання. 

Особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення 

зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або 

непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків 

контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання 

зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів. 

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним 

грошового зобов’язання. Боржник, який прострочив виконання грошового 

зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти 

річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений 

договором або законом. 

Окремими видами зобов’язань є різноманітні договори, як ті, з якими ми маємо 

справу щодня (наприклад, купівля-продаж), так і ті, які зустрічаються рідше 

(наприклад, рента). 

Договір купівлі-продажу. За договором купівлі-продажу одна сторона 

(продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій 

стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) 

і сплатити за нього певну грошову суму. 

Предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на 

момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у 

майбутньому; майнові права; право вимоги, якщо вимога не має особистого 

характеру.  

Договір поставки.  За договором поставки продавець (постачальник), який 

здійснює підприємницьку діяльність, зобов’язується передати у встановлений строк 

(строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій 
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діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з особистим, сімейним, домашнім або 

іншим подібним використанням, а покупець зобов’язується прийняти товар і 

сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються 

загальні положення про купівлю-продаж,  якщо інше не встановлено договором, 

законом або не випливає з характеру відносин сторін. 

За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов’язується передати другій 

стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Кожна із сторін договору 

міни є продавцем того товару, який вона передає в обмін, і покупцем товару, який 

вона одержує взамін. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої 

вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. 

За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується 

передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно 

(дарунок) у власність. Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на 

користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є 

договором дарування. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та 

цінні папери, нерухомі речі, майнові права. 

За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні 

(платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін цього зобов’язується 

періодично виплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або в 

іншій формі. Договором ренти може бути встановлений обов’язок виплачувати 

ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного строку. Договір ренти 

укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про 

передачу нерухомого майна під виплату ренти підлягає також державній реєстрації. 

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати 

наймачеві майно у користування за плату на певний строк. Право передання майна у 

найм має власник речі або особа, якій належать майнові права; особа, уповноважена на 

укладення договору найму. Предметом договору найму може бути річ, яка визначена 
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індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому 

використанні (неспоживна річ); майнові права. 

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик 

виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник 

зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. У договорі підряду визначається 

ціна роботи або способи її визначення. Якщо ціну роботи або способи її визначення не 

визначено, ціна встановлюється за рішенням суду на основі цін, що звичайно 

застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, визначених 

сторонами. Підрядник зобов’язаний виконати роботу, визначену договором підряду, 

із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором. Якщо 

робота виконується частково або в повному обсязі з матеріалу замовника, підрядник 

відповідає за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов’язаний 

надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок. 

Перевезення вантажу, пасажирів, багажу, пошти здійснюється за договором 

перевезення. За договором перевезення вантажу, який обов’язково укладається у 

письмовій формі, одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити довірений їй 

другою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його особі, 

яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов’язується 

сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. 

Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням 

транспортної накладної (коносамента або іншого документа, встановленого 

транспортними кодексами (статутами). 

За договором перевезення пасажира одна сторона (перевізник) зобов’язується 

перевезти другу сторону (пасажира) до пункту призначення, а в разі здавання багажу 

також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, яка має право на 

одержання багажу, а пасажир зобов’язується сплатити встановлену плату за проїзд, а у 

разі здавання багажу − також за його провезення. Укладення договору перевезення 

пасажира та багажу підтверджується видачею відповідно квитка та багажної квитанції. 
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За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені 

та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений 

повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя. 

Повірений має право на плату за виконання свого обов’язку за договором 

доручення, якщо інше не встановлено договором або законом. 

У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути 

чітко визначені юридичні дії, які належить вчинити повіреному. Дії, які належить 

вчинити повіреному, мають бути правомірними, конкретними та здійсненними. 

Повірений зобов’язаний вчиняти дії відповідно до змісту даного йому доручення. 

Повірений може відступити від змісту доручення, якщо цього вимагають інтереси 

довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або не одержав у 

розумний строк відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен повідомити 

довірителя про допущені відступи від змісту доручення як тільки це стане 

можливим. 

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій 

стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими 

ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму 

грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж 

якості. 

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у 

десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, − незалежно 

від суми. 

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена 

розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому 

позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. 

За договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати 

на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому 
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надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу 

відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. 

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи 

його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами. 

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових 

коштів клієнта, встановлювати інші, не передбачені договором/законом, обмеження його 

права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд. 

7. Цивільно-правова відповідальність: поняття, підстави, види.  

Цивільно-правова відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, 

а тому на неї поширюються загальні положення про юридичну відповідальність. 

Водночас вона є самостійним видом відповідальності, який полягає в певних 

санкціях, що застосовуються до правопорушника у вигляді покладання на нього 

додаткових цивільно-правових обов’язків або позбавлення належного йому 

цивільного права. 

Підставою цивільно-правової відповідальності є склад цивільного 

правопорушення. Цивільно-правова відповідальність настає у разі: 

а) наявності шкоди, тобто зменшення або знищення певного суб’єктивного 

цивільного блага, що охороняється законом;  

б) протиправності поведінки особи, тобто поведінки, яка порушує приписи 

норми права;  

в) причинного зв’язку між такою протиправною поведінкою і шкодою; 

 г) вини особи – психічного ставлення до своєї протиправної поведінки та її 

наслідків. 

У цивільному праві діє презумпція вини боржника, який сам доводить 

відсутність власної вини і вважається винуватим доти, доки не доведе свою 

невинуватість. 

В основу поділу цивільно-правової відповідальності на види покладені різні 

критерії: 
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1) за підставами виникнення: 

а) договірна – виступає у вигляді санкції за порушення умов договору; 

б) позадоговірна – настає у разі заподіяння особою шкоди будь-якій іншій особі, 

якщо ці особи не перебувають між собою у договірних відносинах; 

2) за характером розподілу відповідальності: 

а) дольова (часткова) – кожний із боржників несе відповідальність тільки в 

частині відповідно до законодавства або договору; застосовується тоді, коли 

законодавством або договором не встановлено солідарної або субсидіарної 

відповідальності; 

б) солідарна – характеризується тим, що кредитор може вимагати 

відшкодування збитків як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо, 

причому як повністю, так і в частині боргу; 

в) субсидіарна (додаткова) – передбачає, що якщо особа, яка повинна 

відповідати за завдану шкоду, не може її відшкодувати самостійно, у визначених 

законом випадках таку шкоду відшкодовують інші особи (наприклад, батьки 

відшкодовують шкоду, завдану неповнолітніми дітьми, які не можуть відшкодувати 

її самостійно повністю); 

3) за обсягом: 

а) повна – за загальним правилом особа несе відповідальність у повному 

розмірі; 

б) обмежена – пов’язується з наявністю поважних обставин, положеннями 

міжнародних договорів, які дозволяють не відшкодовувати завдану шкоду у повному 

розмірі тощо; 

4) за формою цивільно-правової відповідальності:  

а) відшкодування збитків;  

б) сплата неустойки;  

в) втрата завдатку;  

г) конфіскація майна; 
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д) примусове виконання обов’язку; 

е) втрата суб’єктивного цивільного права тощо. 

Загальними підставами звільнення від цивільно-правової відповідальності є 

випадок (казус) і непереборна сила (форс-мажор). 

Випадок (казус) – це те, чого заздалегідь не можна передбачити та відвернути. 

Непереборна сила (форс-мажор) – надзвичайні і непереборні обставини, які не 

можна відвернути, наприклад, природні явища (землетруси, повені тощо), явища 

суспільного характеру (військові дії, революції тощо).  

За загальним правилом, шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, а 

також майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи відшкодовується в 

повному обсязі особою, яка її завдала. Якщо особа доведе, що шкоди завдано не з її 

вини, вона звільняється від відшкодування шкоди.  

Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за 

наявності її вини. 

Незалежно від вини підлягає відшкодуванню моральна шкода:  

1) завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи 

внаслідок дії джерела підвищеної небезпеки; 

2) завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного 

притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування 

запобіжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення 

адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт; 

3) шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією 

чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки 

Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, 

відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого 

самоврядування. 
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8. Спадкування за законом і за заповітом. 

Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка 

померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві 

на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. 

Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з 

особою спадкодавця, зокрема: особисті немайнові права (наприклад, право на ім’я, 

на свободу, право авторства); право на участь у товариствах та право членства в 

об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими 

документами; право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я; права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, 

встановлені законом; права та обов’язки особи як кредитора або боржника, 

нерозривно пов’язані з його особою і у зв’язку з цим такі, що не можуть бути 

виконані іншою особою. 

У питаннях спадкування важливо правильно встановити час та місце відкриття 

спадщини. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона 

оголошується померлою. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання 

спадкодавця. 

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є 

живими на час відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя 

спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. 

Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники 

цивільних відносин: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 

громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права. 

У відповідності до чинного законодавства України спадкування здійснюється за 

заповітом та/або за законом. 
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Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. 

Заповіт може скласти фізична особа, яка розуміє значення своїх дій, може ними 

керувати, і досягла повноліття. 

Незалежно від змісту заповіту певні категорії осіб мають право на обов’язкову 

частку у спадщині, яка складає половину частки, яка належала б кожному з них у 

разі спадкування за законом. Це: малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні 

діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки (інваліди, 

особи пенсійного віку тощо).  

Спадкування за законом здійснюється у таких випадках: 

а) у разі відсутності заповіту; 

б) визнання заповіту недійсним (у судовому порядку); 

в) у разі неприйняття спадщини спадкоємцями за заповітом; 

г) у разі відмови від прийняття спадщини спадкоємцями за заповітом; 

д) у разі неохоплення заповітом усієї спадщини. 

Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна 

наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі 

відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, 

неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття. 

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому 

числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, 

який його пережив, та батьки. 

У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри 

спадкодавця, його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. 

У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка 

спадкодавця. 

У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали 

зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. 
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У п’яту чергу право на спадкування за законом мають утриманці спадкодавця, 

які не були членами його сім’ї (неповнолітні або непрацездатні особи, які не були 

членами сім’ї спадкодавця, але не менш як п’ять років одержували від нього 

матеріальну допомогу, що була для них єдиним або основним джерелом засобів до 

існування), а також інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення 

включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права 

спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. Ступінь споріднення 

визначається за числом народжень, що віддаляють родича від спадкодавця. 

Народження самого спадкодавця не входить до цього числа. 

Варто відзначити, що частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є 

рівними. 

Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не 

прийняти її. Спадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, якщо на час 

відкриття спадщини він постійно проживав разом із спадкодавцем і протягом 

шестимісячного строку не заявив про відмову від неї. Спадкоємець, який бажає 

прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із 

спадкодавцем, має особисто подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.  

Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який 

починається з часу відкриття спадщини. Якщо спадкоємець протягом цього строку 

не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. 

За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який 

пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття 

спадщини нотаріусу за місцем відкриття спадщини.  

За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з 

поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для 

подання ним заяви про прийняття спадщини. 

Спадкоємець, який прийняв спадщину, після закінчення шести місяців з часу 

відкриття спадщини, може одержати свідоцтво про право на спадщину, проте 
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відсутність такого свідоцтва не позбавляє спадкоємця права на спадщину. Якщо ж у 

складі спадщини є нерухоме майно, спадкоємець зобов’язаний звернутися до 

нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. 

Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину 

видається кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших 

спадкоємців.  

9. Основи сімейного права України. 

Сімейне право України – це підгалузь цивільного права, яка складається з 

правових норм, які регулюють відносини, що виникають з приводу укладення та 

розірвання шлюбу, прав та обов’язків подружжя і дітей тощо. Деякі науковці 

називають сімейне право самостійною галуззю права. 

Сім’я є первинним та основним осередком суспільства, її складають особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. 

Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік з поважних причин (у 

зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми 

тощо) не проживають спільно. 

Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної 

реєстрації актів цивільного стану. 

Шлюб повинен грунтуватися на вільній згоді жінки та чоловіка, які мають право 

на шлюб у разі досягнення шлюбного віку (вісімнадцяти років). 

Згідно українського законодавства жінка та чоловік можуть одночасно 

перебувати лише в одному шлюбі. У світовій практиці, особливо в країнах 

мусульманського світу, бувають випадки, коли дозволена полішлюбність 

(можливість перебування у кількох шлюбах). 

Для реєстрації шлюбу жінка та чоловік повинні особисто подати заяву до 

обраного ними органу державної реєстрації актів цивільного стану.  

У результаті укладення шлюбу у чоловіка та жінки виникають права та 

обов’язки подружжя. 
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Чинне законодавство розрізняє три способи розірвання шлюбу: 

1) якщо подружжя не має дітей і має взаємне бажання розірвати шлюб, 

такий шлюб може бути розірваний відповідним органом державної реєстрації актів 

цивільного стану за спільною заявою подружжя; 

2) якщо подружжя має неповнолітніх дітей і вирішило розірвати шлюб за 

взаємною згодою, воно вправі подати спільну заяву в суд про розірвання шлюбу; 

3) якщо чоловік і жінка незалежно від наявності у них дітей не мають 

взаємної згоди на розірвання шлюб, шлюб може бути між ними розірваний за 

рішенням суду, якщо один з подружжя звернеться в суд з позовною заявою. 

Сімейний кодекс України визначає підстави, за яких шлюб визнається 

недійсним, та підстави, за яких шлюб може бути визнаний недійсним. 

Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому 

зареєстрованому шлюбі; між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а 

також між рідними братом і сестрою; з особою, яка визнана недієздатною. 

Недійсним за рішенням суду може бути визнаний шлюб якщо він був 

зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка; у разі його фіктивності (якщо 

його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї та 

набуття прав і обов’язків подружжя); між усиновлювачем та усиновленою ним 

дитиною (якщо усиновлення не було скасовано); між двоюрідними братом та 

сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею; з особою, яка 

приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і 

(або) їхніх нащадків; з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано 

право на шлюб. 

Недійсний шлюб, а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є 

підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та 

обов’язків подружжя. 

Спільною сумісною власністю подружжя є майно, набуте подружжям за час 

шлюбу, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, 
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ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного 

заробітку (доходу). 

Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального 

користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, зокрема: 

заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя; будь-

яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту; речі для професійних 

занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за 

час шлюбу для одного з подружжя.  

Якщо майно дружини, чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй 

вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з 

подружжя, воно у разі спору може бути визнане за рішенням суду об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя. 

Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і 

розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо 

інше не встановлено домовленістю між ними. Дружина, чоловік розпоряджаються 

майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною 

згодою. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за 

згодою другого з подружжя.  

Резюме за змістом теми 

Цивільне право – одна з провідних галузей національного права України, яка 

являє собою сукупність норм права, які регулюють майнові та особисті немайнові 

відносини, що складаються в суспільстві між фізичними і юридичними особами та 

іншими учасниками цивільних правовідносин на засадах юридичної рівності сторін. 

Система цивільного права України складається з двох частин: загальної та 

особливої.  

Загальну частину цивільного права складають правові норми та інститути, що 

стосуються всіх цивільно-правових відносин, а саме: положення про суб’єктів та 

об’єкти цивільного права, правочини, представництво тощо. 
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Особливу частину цивільного права складають норми права, які регулюють 

окремі групи цивільно-правових відносин: право власності; зобов’язальне право; 

авторське право; право промислової власності;  спадкове право тощо.  

Сімейне право складає підгалузь цивільного права, хоча в системі цивільного 

права воно характеризується певною відособленістю, яка обумовлюється 

особливостями відносин, які регулюються нормами сімейного права, та своєрідністю 

засобів їх правового регулювання. Сімейне право України – це підгалузь права, яка 

складається з правових норм, які регулюють відносини, що виникають з приводу 

укладення та розірвання шлюбу, прав та обов’язків подружжя і дітей, майна 

подружжя тощо . 

Терміни та поняття до теми 

Цивільні правовідносини – це врегульовані нормами цивільного права 

майнові відносини, відносини, що пов’язані з інтелектуальною власністю та особисті 

немайнові відносини, учасники яких виступають носіями цивільних прав та 

обов’язків. 

Цивільна правоздатність фізичної особи – здатність фізичної особи мати 

цивільні права та обов’язки.  

Цивільна дієздатність фізичної особи – здатність фізичної особи своїми діями 

набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність 

своїми діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та 

нести відповідальність у разі їх невиконання. 

Шлюб – сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної 

реєстрації актів цивільного стану. 

Спадкування – перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка 

померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). 

Спадщина – усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент 

відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. 
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Правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних 

прав та обов’язків. 

 Представництво – правовідношення, в якому одна сторона (представник) 

зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона 

представляє. 

Право власності – право особи на володіння, користування та розпоряджання 

річчю (майном), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно 

від волі інших осіб. 

Право інтелектуальної власності – це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної 

власності. 

Зобов’язання – правовідношення, в якому боржник зобов’язаний вчинити на 

користь кредитора певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, 

сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати 

від боржника виконання його обов’язку. 

Цивільно-правова відповідальність – самостійний вид юридичної 

відповідальності, який полягає в певних санкціях, що застосовуються до 

правопорушника у вигляді покладання на нього додаткових цивільно-правових 

обов’язків або позбавлення належного йому цивільного права. 

Питання для самоконтролю 

1. Чим правоздатність фізичної особи відрізняється від дієздатності? 

2. Які ознаки має юридична особа? 

3. У чому полягає моральна шкода? 

4. Що таке спадщина і хто має право на обов’язкову частку у спадщині? 

5. Які вимоги необхідно дотримати для дійсності правочину? 

6. Які правомочності включає право власності? 

7. Які основні об’єкти права інтелектуальної власності? 

8. З яких підстав виникають зобов’язання? 
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9. Чим договір поставки відрізняється від договору купівлі-продажу? 

10. Чим договір найму (оренди) відрізняється від договору ренти? 

11. Які види забезпечення виконання зобов’язань передбачені чинним 

законодавством України? 

12. Охарактеризуйте види цивільно-правової відповідальності. 

13. Який шлюбний вік встановлено в Україні? 

14. Які способи розірвання шлюбу Ви знаєте? 

15. Яке майно вважається спільною сумісною власністю подружжя? 



 205

Тема: ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Господарське право в системі правового регулювання економічних 

відносин. 

2. Господарське законодавство України. 

3. Суб’єкти господарського права. 

4. Господарський договір: поняття та види. 

5. Господарсько-правова відповідальність. 

 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати: закріплення основних термінологічних понять та положень 

господарського права України; знання та розуміння природи таких понять як: 

«господарська діяльність», «господарське право», «господарський договір», «види 

господарських договорів», «господарсько-правова відповідальність»; розуміння 

системи господарського законодавства України; знання основних нормативних актів 

господарського права України; поняття господарської відповідальності та видів 

господарських санкцій; 

2) уміти: розуміти природиу господарсько-договірних відносин. 

1. Господарське право в системі правового регулювання економічних 

відносин. 

Господарське право являє собою сукупність норм, закріплених у нормативно-

правових актах, що регулюються майнові та немайнові відносини, що виникають у 

сфері господарювання. Предмет регулювання господарського права визначено у 

Господарському кодексі України, причому, визначення дається не через «майнові та 

немайнові відносини» (як в цивільному праві), а через «господарські відносини» та 

«сферу господарювання», а саме:  
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«Господарський кодекс України визначає основні засади господарювання в 

Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та 

здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між 

цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання»17.  

Господарські відносини характеризуються такими основними ознаками:  

1. особлива сфера виникнення дії - сфера господарювання; 2. наявність 

спеціальних нормативних актів - господарського законодавства; 3. особливий 

суб’єктний склад учасників - суб’єкти господарювання; 4. наявністю у суб’єктів 

відносин спеціальної правосуб’єктності - господарської правосуб’єктності 

(сукупність прав та обов’язків).  

Сфера господарювання є багатогранною сферою людської життєдіяльності у 

якій складаються різні за характером та видом господарські відносини, правове 

регулювання господарських відносин залежить від тієї частини сфери суспільного 

виробництва, в якій вони складаються. Суспільне виробництво утворюють такі 

складові, як сфера виробництва, розподілу та обігу товарів. Вони мають свою 

економічну специфіку, тому відносини, які складаються в кожній з них, об’єктивно 

зумовлюють їх специфічне правове регулювання.  

Господарським кодексом України та іншими нормативними актами (Законами 

та підзаконними нормативними актами), які регулюють господарські відносини, 

визначаються особливості правового регулювання такої діяльності як: 

господарсько-торговельна діяльність, комерційне посередництво, перевезення 

вантажів, капітальне будівництво, інноваційна діяльність, фінансова діяльність 

та інші види діяльності.  

Під господарською діяльністю слід розуміти діяльність у сфері 

господарювання, яка характеризується тим що: 1. Виконується постійно 

(професійно); 2. Розрахована та здійснюється не для власних потреб, а на 

                                                   

17 Стаття 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462. 
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стороннього споживача; 3. Реалізується за плату; 4. Задовольняє інтереси як 

виробника так і держави та суспільства. 

У Господарському кодексі України зазначається, що вид господарської 

діяльності залежить від об’єднання ресурсів виробництва (устаткування, 

технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення певної 

продукції або надання послуг. Проте, у Господарському кодексі України, не 

закріплено чітких визначень видів господарської діяльності, а зроблено відсилку до 

підзаконного нормативного акта - Класифікатора видів економічної діяльності 

(КВЕД)18. 

Під видом діяльності слід розуміти процес поєднання певних фактичних дій, 

результатом яких є отримання продукції чи надання послуг, що характеризується 

використанням ресурсів та специфікою виробничого процесу. 

Окремий вид діяльності може складатися з єдиного, простого процесу або 

навпаки - охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії 

класифікації. Складовою частиною державної системи класифікації і кодування 

техніко-економічної та соціальної інформації є Класифікація видів економічної 

діяльності (КВЕД), яка затверджується центральним органом виконавчої влади з 

питань стандартизації та має статус державного стандарту. Об’єктами 

класифікації в КВЕД є усі види господарської (економічної) діяльності суб’єктів. 

На сьогодні в Україні діє Національний класифікатор України Класифікація видів 

економічної діяльності ДК 009:2010 (чинний від 01.01.2010р.). 

Національні статистичні класифікації видів економічної діяльності, продукції та 

товарів в Україні, створювали використовуючи європейські класифікації в 

незмінному вигляді. Упровадження Класифікації видів економічної діяльності (ДК 

009-96), яку було побудовано на базі Статистичної Комісії Європейського Союзу 

(NАСЕ), відбувалося протягом 1997 - 2000 років.  

                                                   

18 Стаття 259. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462. 
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З січня 2001 року, згідно з цією Класифікацією, здійснювалися статистичні 

спостереження, формування зведеної інформації та публікація статистичних даних. 

У 2006 році набула чинності друга редакція Класифікації видів економічної 

діяльності (ДК 009:2005), яка також побудована на базі NACE. Чинну на сьогодні 

Класифікацію видів економічної діяльності створено на основі NACE упровадженої 

Регламентом (ЄС) Європейського парламенту та ради від 20 грудня 2006 року № 

1893/2006.  

У структурі КВЕД передбачено можливість порівняння національних 

статистичних даних із даними Міжнародної стандартної галузевої класифікації 

видів економічної діяльності (ISIС) Організації Об’єднаних Націй, а ведення 

КВЕД здійснює Науково-дослідний інститут статистики. 

Галузі господарства поділяються на дві великі сфери - сферу матеріального 

виробництва та невиробничу сферу. Сферу матеріального виробництва складають 

галузі, які визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або 

знаходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси), а також 

продовжують виробництво у сфері обігу (реалізації) шляхом переміщення, 

зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності. Усі інші 

види діяльності у своїй сукупності становлять сферу нематеріального виробництва 

(невиробничу сферу)19. 

Стосовно господарсько-торговельної діяльності, то відповідно Господарського 

кодексу України, господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію 

продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а 

також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх реалізацію шляхом надання 

відповідних послуг20. 

                                                   

19 Стаття 261. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462. 
20 Там само. Стаття 263. 
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Господарсько-торговельна діяльність може здійснюватися суб’єктами 

господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут; 

енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і громадське 

харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; комерційне 

посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша допоміжна діяльність по 

забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу. 

Господарсько-торговельна діяльність опосередковується господарськими 

договорами поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, 

енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни (бартеру), лізингу та іншими 

договорами. Таким чином, за галузями економіки та господарства можна виділити 

такі види відносин: 

- у галузі промисловості; 

- у галузі транспорту; 

- у галузі капітального будівництва; 

- у галузі сільського господарства; 

- у сфері приватизації; 

- у сфері регулювання економічної конкуренції; 

- у сфері зовнішньоекономічної діяльності та інші. 

Господарська діяльність, в залежності від характеру та мети здійснення, 

може бути двох видів: підприємницька (комерційна) та непідприємницька 

(некомерційне господарювання). 

Підприємницькою діяльністю (або підприємництвом) є самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що 

здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення 

економічних і соціальних результатів та одержання прибутку21. Підприємництво в 

Україні здійснюється у будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на 

                                                   

21 Стаття 42. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462. 
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вибір підприємця, зокрема суб’єкт підприємництва може зареєструватися та набути 

статус юридичної особи або статус фізичної особи-підприємця. 

Некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська 

діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення 

економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

Некомерційна господарська діяльність, без мети отримання прибутку, здійснюється 

суб’єктами господарювання державного або комунального секторів економіки у 

галузях (видах діяльності), в яких забороняється підприємництво. Наприклад 

діяльність казених підприємств. Не можуть здійснювати некомерційну господарську 

діяльність органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові 

особи22. 

2. Господарське законодавство України. 

Відповідно до статті 7 Господарського кодексу України, відносини у сфері 

господарювання регулюються Конституцією України, законами України, 

нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а також іншими нормативними актами, зокрема - локальними. На 

сьогодні господарське законодавство кодифіковано – 16.01.2003 року Верховною 

Радою України було прийнято Господарський кодекс України, який є основним, 

базовим нормативно-правовим актом у регулюванні господарських відносин. 

Підзаконні відомчі нормативно-правові акти приймаються в уточнення норм 

законів і не повинні суперечити законам. Локальні нормативно-правові акти - 

приймаються самими учасниками відносин у сфері господарювання і регулюють 

внутрішні, локальні відносини, це зокрема установчі документи суб’єкта 

господарювання (статути, засновницькі договори, положення). Державні стандарти 

                                                   

22 Там само. Стаття 52.  
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або технічні умови, це правила, які є обов’язковими до виконання учасниками 

господарських відносин. 

Основною ознакою господарського законодавства є великий нормативно-

правовий масив та комплексний характер законодавства, зокрема:  

Кодекси: Господарський кодекс України (16.01.2003 р., з останніми змінами та 

доповненнями), Повітряний кодекс України (04.05.1993 р., з останніми змінами та 

доповненнями), Кодекс торговельного мореплавства України (23.05.1995 р., з 

останніми змінами та доповненнями);  

Закони України: «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців» (15.05.2003р., з останніми змінами та доповненнями), «Про здійснення 

державних закупівель» (1.06.2010р., з останніми змінами та доповненнями), «Про 

акціонерні товариства» (17.09.2008р., з останніми змінами та доповненнями), «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» (01.06.2000р., з останніми 

змінами та доповненнями), «Про оренду державного та комунального майна» 

(10.04.1992р., з останніми змінами та доповненнями), «Про транспорт» (10.11.1994р., 

з останніми змінами та доповненнями), «Про трубопровідний транспорт» 

(15.05.1996р., з останніми змінами та доповненнями), «Про залізничний транспорт» 

(04.07.1996р.), «Про електроенергетику» (16.10.1997р., з останніми змінами та 

доповненнями), «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» 

(21.09.1999р., з останніми змінами та доповненнями) «Про транзит вантажів» 

(20.10.1999р.) «Про зерно та ринок зерна в Україні» (04.07.2002р., з останніми 

змінами та доповненнями). 

Система господарського законодавства складається та являє собою 

розташування та визначення нормативних актів господарського законодавства за 

двома основними критеріями: за юридичною силою нормативних актів 

(вертикальна система), та за предметом регулювання (горизонтальна система). 

Структура вертикальної ієрархічної системи господарського законодавства: 

на верхньому рівні знаходиться Конституція України та міжнародні правові акти, які 
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ратифіковані Верховною Радою України; нижче розташовані Кодекси та Закони; 

наступний блок нормативних актів господарського законодавства становлять 

законодавчі акти: 

- Постанови Верховної Ради України з господарських питань, які були прийняті 

як акти поточного законодавства; 

- Декрети Кабінету Міністрів з господарських питань, які приймав Кабінет 

Міністрів України на підставі тимчасових повноважень, делегованих йому 

Верховною Радою України (грудень 1992р. - травень 1993р.), наприклад, Декрет 

КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993р (із змінами та доповненнями). 

Підзаконні нормативні акти - великий за обсягом блок господарського 

законодавства, який становлять: 

- укази Президента України з господарських питань; 

- постанови Кабінету Міністрів України з господарських питань; 

- господарські нормативні акти міністерств, державних комітетів та інших 

центральних органів виконавчої влади (приймаються у вигляді положень, 

інструкцій, правил, що затверджуються наказами відповідних міністрів); 

- нормативні акти господарського законодавства місцевих рад та місцевих 

держадміністрацій (нормативні господарські акти територіальної дії); 

- локальні нормативні акти суб’єктів господарювання. 

Горизонтальна система господарського законодавства визначається 

предметом регулювання, в основі якого лежить матеріальний критерій та зміст 

предмета регулювання, а саме: конкретними видами господарської діяльності, 

галузями господарства та видами господарських відносин.  

Структурними складовими системи господарського законодавства є окремі 

законодавчі інститути (інститут являє собою групу або підсистему нормативних 

актів, предметом регулювання яких є однорідні відносини). У сфері 

господарювання розрізняють наступні інститути:  
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Інститут правового регулювання відносин власності у сфері господарювання 

(об’єкти та суб’єкти власності, правові титули закріплення майна за суб’єктами 

господарювання) (окремі статті Конституції України, Цивільного та Господарського 

кодексів України); 

Інститут статусу суб’єктів господарювання (підприємств, господарських 

товариств, господарських об’єднань, виробничих кооперативів) (окремі статті 

Цивільного та Господарського кодексів України, Закони України: «Про господарські 

товариства», «Про акціонерні товариства», «Про товарну біржу»); 

Інститут регулювання орендних відносин у сфері господарювання (оренда 

державного та комунального майна) (Закони України «Про оренду державного та 

комунального майна», «Про оренду землі»); 

Інститут регулювання відносин економічної конкуренції (Закони України: «Про 

захист економічної конкуренції», «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

«Про Антимонопольний комітет України»); 

Інститут правового регулювання відносин банкрутства (Закон України «Про 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); 

Інститут правового регулювання транспортних відносин (Повітряний кодекс 

України, Кодекс торгівельного мореплавства, Закони України: «Про транспорт», 

«Про трубопровідний транспорт»); 

Інститут правового регулювання відносин приватизації (Закони України: «Про 

приватизацію державного майна», «Про перелік об’єктів права державної власності, 

що не підлягають приватизації»); 

Інститут регулювання відносин у сфері капітального будівництва (Цивільний 

кодекс України, Закони України: «Про основи містобудування», «Про планування та 

забудову територій», «Про архітектурну діяльність», «Про майнову відповідальність 

за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на 

будівництві об’єктів») та інші інститути. Вказаними інститутами регулюються 

окремі сфери господарювання, таке групування нормативно-правових актів в 
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залежності від певної сфери суспільних відносин, ігноруючи їх юридичну силу, 

називається інкорпорацією. 

3. Суб’єкти господарського права. 

Відповідно до статті 2 Господарського кодексу України, учасниками відносин у 

сфері господарювання є суб’єкти господарювання, споживачі, органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а 

також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками 

суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські 

повноваження на основі відносин власності. У господарському законодавстві 

окреслено коло учасників відносин у сфері господарювання.  

Слід зазначити, що законодавець, вказуючи на споживачів, як учасників 

господарських відносин, має на увазі юридичних осіб, які не є суб’єктами 

господарювання,але можуть виступати споживачами продукції та послуг суб’єктів 

господарювання.  

Серед учасників відносин у сфері господарювання домінуюче місце займають 

суб’єкти господарювання,які безпосередньо здійснюють господарську діяльність та 

для яких вона є головною, заради якої вони створені. 

Відповідно до статті 55 Господарського кодексу України, суб’єктами 

господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють 

господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність 

господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть 

відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна крім випадків, 

передбачених законодавством. 

Суб’єктами господарювання є: 

1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до 

Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені 

відповідно до законодавства України, а також інші юридичні особи, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 



 215

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

Суб’єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника 

(власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально 

передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і 

громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, 

поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта господарювання з додержанням 

вимог законодавства. 

Суб’єкти господарювання створюються в певних організаційно-правових 

формах, у залежності від структурної будови, виду господарської діяльності та 

форми власності. 

Відповідно до Господарського кодексу України, в Україні можуть створюватися 

та діяти наступні види суб’єктів господарювання: підприємства, господарські 

товариства, об’єднання підприємств, громадянин-підприємець виробничі 

кооперативи та інші. 

1. Підприємство - самостійний суб’єкт господарювання, створений 

компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або 

іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом 

систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої 

господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством України. 

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємницької 

діяльності (підприємництва), так і для некомерційної господарської діяльності. 

Підприємство діє на основі статуту, є юридичною особою, має відокремлене майно, 

самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та 

ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних 

осіб.  

Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів: - 

приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб’єкта 
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господарювання (юридичної особи); - підприємство, що діє на основі колективної 

власності (підприємство колективної власності); - комунальне підприємство, що 

діє на основі комунальної власності територіальної громади; - державне 

підприємство, що діє на основі державної власності; - підприємство, засноване на 

змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних форм власності). 

2. Господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти 

господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом 

об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою 

одержання прибутку. Господарське товариство (акціонерне, з обмеженою 

відповідальністю та з додатковою відповідальністю) може діяти у складі одного 

учасника.  

Господарські товариства є юридичними особами. Суб’єкти господарювання - 

юридичні особи, які стали засновниками або учасниками господарського товариства, 

зберігають статус юридичної особи. 

До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні 

товариства, командитні товариства. 

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, 

поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе 

відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть 

ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм 

акцій. 

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що 

має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. 

Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, 

пов’язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. 
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Товариством з додатковою відповідальністю є господарське товариство, 

статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами 

розмірів, і яке несе відповідальність за своїми зобов’язаннями власним майном, а в 

разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну 

відповідальність у визначеному установчими документами однаково кратному 

розмірі до вкладу кожного з учасників. 

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого 

відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність 

від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за 

зобов’язаннями товариства усім своїм майном. 

Командитним товариством є господарське товариство, в якому один або 

декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і 

несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм 

майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші 

учасники присутні в діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники). 

Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного товариства 

можуть бути лише особи, зареєстровані як суб’єкти підприємництва. 

3. Об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі 

двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої 

діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. 

Об’єднання підприємств утворюється підприємствами на добровільних засадах 

або за рішенням органів. В об’єднання підприємств можуть входити підприємства, 

утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в 

об’єднання підприємств, утворені на території інших держав. Об’єднання 

підприємств утворюються на невизначений строк або як тимчасові об’єднання. 

Об’єднання є юридичною особою. 

Господарські об’єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, 

концерни інші об’єднання підприємств, передбачені законом. 
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Асоціація - договірне об’єднання, створене з метою постійної координації 

господарської діяльності підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї 

або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і 

кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання 

учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно 

господарських потреб учасників асоціації. Асоціація не має права втручатися у 

господарську діяльність підприємств - учасників асоціації.  

Корпорацією визнається договірне об’єднання, створене на основі поєднання 

виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з 

делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності 

кожного з учасників органам управління корпорації. 

Консорціум - тимчасове статутне об’єднання підприємств для досягнення його 

учасниками певної спільної господарської мети (реалізації цільових програм, 

науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, 

якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування 

відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, 

визначеному його статутом. У разі досягнення мети його створення консорціум 

припиняє свою діяльність. 

Концерном визнається статутне об’єднання підприємств, а також інших 

організацій, на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників 

об’єднання, з централізацією функцій науково-технічного і виробничого розвитку, 

інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники 

концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом 

представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та 

організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого 

концерну. 

4. Фізична особа (громадянин, іноземець, особа без громадянства) 

визнається суб’єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької 
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діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної 

особи. Фізична особа-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм 

майном, на яке, відповідно до закону може бути звернено стягнення. Фізична особа-

підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва та 

відповідно до принципів, передбачених у Господарському кодексі України. 

4. Господарський договір: поняття та види. 

Господарський договір – це зафіксовані в спеціальному правовому документі 

на підставі угоди зобов’язання учасників господарських відносин (сторін), 

спрямовані на обслуговування (забезпечення) їх господарської діяльності. Як 

спеціальна правова категорія, господарський договір має особливі, або специфічні 

ознаки, а саме: це правочин, який має визначену економічну і правову мету, 

укладається для досягнення необхідних господарських та комерційних результатів 

(виробництво та реалізація за плату продукції, виконання робіт і оплата їх 

результатів, надання платних послуг).  

Стосовно господарських договорів діють спеціальні правила щодо підстав та 

правил їх укладання та змісту господарсько-договірних зобов’язань. Законодавством 

про господарські договори встановлено, що ті з них, які спрямовані на забезпечення 

приоритетних потреб України в продукції, роботах та послугах, укладаються на 

підставі відповідних державних замовлень. Юридичною особливістю в такому разі є 

те, що зміст господарського договору, який укладається на підставі державного 

замовлення (державний контракт), обов’язково має відповідати цьому замовленню. 

Господарський договір - це майновий правочин, що спрямований на 

обслуговування господарського, у тому числі комерційного, обігу. За критерієм мети 

господарські договори відмежовуються від інших договорів підприємств, установ і 

організацій, які не обслуговують виробництво та обіг матеріальних цінностей і є 

допоміжними23. 

                                                   

23 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. 
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Відповідно до статті 181 Господарського кодексу України, господарський 

договір викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та 

скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у 

спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, 

телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання 

замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку 

укладення даного виду договорів. 

Зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою 

його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських 

зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові 

умови договору відповідно до законодавства. 

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами, у 

передбачених законом порядку та формі, досягнуто згоди щодо усіх його істотних 

умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів 

даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути 

досягнута згода. 

При укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі 

погодити предмет, ціну та строк дії договору. Це істотні умови господарського 

договору, які передбачені Господарським кодексом України. 

Перелік інших істотних умов, узгодження яких необхідне при укладенні 

господарських договорів певного виду, міститься в окремих статтях Господарського 

кодексу України, що регулюють такий вид господарських відносин (зокрема 

поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання, оренди 

майна та лізингу, перевезення вантажів тощо), та в окремих законодавчих актах. 

Предметом договору (предметом договірного зобов’язання) є дії (або 

утримання від дій), які повинна виконати (або утриматися від виконання) 

                                                                                                                                                                                   

Щербина та ін. За заг. ред В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 303-317. 
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зобов’язана сторона. Майново-господарські зобов’язання між суб’єктами 

господарювання, що виникають на підставі господарських договорів, мають 

складний предмет, до якого входять дії сторін, тобто юридичний об’єкт, та майно 

(речі, права, обов’язки), що є об’єктом матеріальним. Вимоги щодо предмета 

господарського договору викладено в окремих положеннях Господарського кодексу 

України, та в інших законодавчих актах, які регулюють відповідні відносини. 

Матеріальний об’єкт у договорі має бути точно визначений (найменування 

товару, марка, сорт або результат, який досягається при виконанні робіт або наданні 

послуг). Умова про предмет повинна включати: 

 - найменування (номенклатуру, асортимент) товару, який повинна надати одна 

сторона іншій. У разі укладення договору про виконання робіт або надання послуг 

має бути визначений результат цих робіт або послуг. Якщо товар (роботи, послуги) 

потребують детальнішої характеристики, такі відомості відображаються у 

специфікації, яка є невід’ємною частиною договору; 

 - кількість виконання, яка визначається обсягом поставки, виконання робіт, 

послуг. При цьому вказується одиниця виконання і загальна кількість виконання у 

натуральному вигляді; 

 - якісні характеристики товарів (робіт, послуг) визначаються або посиланням на 

відповідні державні стандарти, або вказівкою на вимоги, яким повинен відповідати 

товар. У договорах певного виду вимоги до якості можуть визначатися спеціальним 

документом: проектно-кошторисною документацією (у договорах підряду на 

капітальне будівництво), технічним завданням (у договорах підряду на створення і 

передачу науково-технічної продукції), технічною документацією, зразком, 

еталоном (у договорах поставки індивідуально визначеного товару). 

Ціна договору (тариф), згідно з Господарським кодексом України (частина 1 

статті 189), є формою грошового визначення вартості продукції (робіт, послуг), яку 

реалізують суб’єкти господарювання. Зазвичай ціна визначається у специфікаціях, 

що є невід’ємною частиною договору. Види цін: вільні ціни; державні фіксовані 
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ціни; регульовані ціни (граничні рівні цін або граничні відхилення від державних 

фіксованих цін). 

Строком дії договору є період часу, на котрий встановлюється господарський 

договірний зв’язок між сторонами, і протягом якого договір підлягає виконанню у 

повному обсязі, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити 

свої права і виконати свої обов’язки відповідно до договору. 

Новими в Українському законодавстві є поняття «попередній договір» та 

«угода про наміри». Попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом 

певного строку (у певний термін) укласти договір у майбутньому (основний договір) 

на умовах, встановлених попереднім договором.  

За попереднім договором суб’єкт господарювання зобов’язується у певний 

строк, але не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору, 

укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім 

договором. 

Попередній договір повинен містити умови, що дозволяють визначити предмет, 

а також інші істотні умови основного договору. До укладення попередніх договорів 

не застосовується загальний порядок укладення господарських договорів. У разі 

якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої 

сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право 

вимагати укладення такого договору в судовому порядку. 

Угода сторін про наміри (протокол про наміри) - не визнається попереднім 

договором та не породжує юридичних наслідків. 

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ: 

Договір поставки - це господарський договір, за яким одна сторона - 

постачальник - зобов’язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) 

другій стороні – покупцеві, товар (товари), а покупець зобов’язується прийняти 

вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. 
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Сторони договору поставки можуть укладати між собою як регульований 

договір (на розсуд сторін), так і планований договір (відповідно до державного 

замовлення). Сторонами договору поставки є суб’єкти господарювання. 

Предметом поставки є товари, під якими слід розуміти як продукцію 

виробничо-технічного призначення, так і вироби суспільного споживання. Для 

позначення найменування продукції і виробів застосовуються їх найменування, 

зазначені у стандартах, технічних умовах, документації до зразків (еталонів), 

прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки можуть бути 

також продукція, вироби, визначені індивідуальними ознаками. Договір поставки 

може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий 

договір) або на інший строк, визначений угодою сторін. Якщо в договорі строк його 

дії не визначений, він вважається укладеним на один рік. 

Державна закупка сільськогосподарської продукції здійснюється за договорами 

контрактації, які укладаються на основі державних замовлень на поставку державі 

сільськогосподарської продукції. За договором контрактації виробник 

сільськогосподарської продукції (далі - виробник) зобов’язується передати 

заготівельному (закупівельному) або переробному підприємству чи організації (далі 

- контрактанту) вироблену ним продукцію у строки, кількості, асортименті, що 

передбачені договором, а контрактант зобов’язується сприяти виробникові у 

виробництві зазначеної продукції, прийняти і оплатити її. 

Обов’язковою умовою договору контрактації, як й інших господарських 

договорів, є визначення в договорі майнової відповідальності сторін у разі 

невиконання ними договірних зобов’язань. У ньому можуть бути передбачені 

господарські санкції, спрямовані на захист прав держави і сторін договору, в тому 

числі відшкодування учасникам правовідносин збитків, завданих внаслідок 

правопорушення. У господарському договорі неприпустимі застереження щодо 

виключення або обмеження відповідальності виробника продукції. 
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За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні 

(орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення 

господарської діяльності. У користування за договором оренди передається 

індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний 

майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості 

(неспоживна річ).  

Ознаки оренди як різновиду майнового найму: по-перше - орендні відносини 

мають виключно договірний характер і не можуть виникати з актів управління 

господарською діяльністю або з інших підстав; по-друге - оренда передбачає 

передачу майна у користування (без надання права орендареві розпоряджатися 

орендованим майном); по-третє, таке користування є платним, що забезпечується 

внесенням орендарем орендодавцеві орендної плати у визначених розмірах; по-

четверте - оренда передбачає передачу майна у строкове (тимчасове) користування. 

У разі закінчення строку, на який було укладено договір оренди, цей договір 

припиняється; по-п’яте - майно, що передається в оренду, може використовуватися 

орендарем виключно для здійснення господарської діяльності.  

Перевезенням вантажів визнається господарська діяльність, пов’язана з 

переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів народного 

споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та повітряними 

шляхами, а також транспортування продукції трубопроводами. Суб’єктами відносин 

перевезення вантажів є перевізники, вантажовідправники та вантажоодержувачі. 

Перевезення вантажів здійснюють: вантажний залізничний транспорт, 

автомобільний вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та вантажний 

внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт, трубопровідний транспорт, 

космічний транспорт, інші види транспорту. 

Одним з основних видів договорів у сфері господарювання є договори підряду 

на виконання будівельних робіт, які виконуються на умовах підряду суб’єктами 

господарювання та іншими суб’єктами на їх замовлення. Найбільш поширеними в 
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цій сфері є договори підряду на капітальне будівництво об’єктів виробничого й 

іншого призначення та пов’язані з цим роботи (підготовка будівельних ділянок, 

облаштування будівель, прикладні та експериментальні дослідження, розробка 

проектно-кошторисної документації тощо).  

За предметом договір підряду на капітальне будівництво є універсальним 

договором. Він укладається на нове будівництво, на усі види реновації 

(реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, перепрофілювання об’єктів, 

капітальний ремонт), на консервацію об’єктів, на виконання окремих комплексів 

будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, 

пов’язаних з будівництвом об’єктів (оздоблювальні, опоряджувальні, земляні роботи 

тощо), а також може передбачати покладення на підрядника обов’язку виконання (в 

повному обсязі чи частині) робіт з проектування, поставки обладнання, 

пусконалагоджувальних та інших робіт. Договір підряду на капітальне будівництво 

може укладати замовник з одним підрядником або з двома і більше підрядниками24. 

5. Господарсько-правова відповідальність. 

 

Господарсько-правова відповідальність - це економічні за змістом та 

юридичні за формою методи впливу на економічні інтереси суб’єкта 

господарювання-правопорушника. Це певний механізм перекладання несприятливих 

наслідків з одного учасника господарських відносин – на іншого. Це настання 

несприятливих майнових наслідків: відшкодування збитків, стягнення неустойки 

(штрафу, пені), для суб’єкта господарювання-правопорушника, шляхом 

застосування до нього санкцій, які встановленні законодавством або договором25. 

                                                   

24 Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. 
Щербина та ін. За заг. ред В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 407-452. 
25 Господарське право: Практикум / В. С. Щербина, Г. В. Пронська. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – С. 287-294. 
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Санкції - це нормативно встановлені або договірні міри впливу на 

правопорушника у сфері господарювання, це вид та міра примусу, що застосовується 

до правопорушника у сфері господарювання. 

Відповідно до статті 216 Господарського кодексу України, господарсько-

правова відповідальність базується на принципах: 

 - потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи 

є застереження про це в договорі; передбачена законом відповідальність виробника 

(продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, 

чи є застереження про це в договорі; 

 - сплата штрафних санкцій за порушення зобов’язання, а також відшкодування 

збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання 

прийнятих зобов’язань у натурі; 

 - у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або 

обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції. 

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у 

сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають 

несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання 

застосовуються такі види господарських санкцій:  

 - відшкодування збитків (збитками є витрати, зроблені управленою стороною 

(сторона, яка має певні права), втрата або пошкодження її майна, а також не 

одержані нею доходи, які управнена сторона (сторона, яка має певні права) одержала 

б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення 

господарської діяльності другою стороною)26;  

 - штрафні санкції (штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються 

господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник 

господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил 

                                                   

26 Стаття 224. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462. 
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здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання 

господарського зобов'язання)27;  

 - оперативно-господарські санкції (заходи оперативного впливу на 

правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень 

зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в 

односторонньому порядку.  До суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання, 

можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування 

яких передбачено договором)28; 

 - адміністративно-господарські санкції (заходи організаційно-правового або 

майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб'єкта 

господарювання та ліквідацію його наслідків)29. 

Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за 

ініціативою учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські 

санкції - уповноваженими органами державної влади або органами місцевого 

самоврядування.  

Підставою господарсько-правової відповідальності учасника господарських 

відносин є вчинене ним правопорушення у сфері господарювання. 

До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила 

господарське правопорушення, включаються: 

 - вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена 

відповідно до вимог законодавства; 

 - додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб’єктам, вартість 

додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка 

зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною; 

                                                   

27 Там само. Стаття 230.  
28 Там само. Стаття 235.  
29 Там само. Стаття 238.  
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 - неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала 

збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою 

стороною; 

 - матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених 

законом. 

Збитки є матеріальною шкодою, яка характеризується зовнішніми (фізичними) 

та внутрішніми (якісними) змінами майнової бази суб’єкта господарювання, тому 

збитки в господарських правовідносинах - це завжди вартісний (грошовий) вираз 

майнової шкоди, завданої противоправними діями (бездіяльністю) одного учасника 

таких відносин іншому. 

До витрат відносяться: витрати з доставки продукції прискореним способом 

(літаком замість залізниці), додаткові витрати з метою мінімізації збитків шляхом 

форсування виробництва після простою (доплати до середнього заробітку при 

переведенні працівників на час простою на іншу, менш оплачувану, роботу), 

провізна плата, яку стягнуто перевізником за втрачений вантаж тощо. 

Неодержаний прибуток (втрачена вигода) - це розрахункова величина втрати 

очікуваного приросту в майні, що базується на даних бухгалтерського та 

податкового обліку, які беззастережно підтверджують реальну можливість 

отримання потерпілим суб’єктом господарювання певних грошових сум чи інших 

цінностей. 

Штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової 

суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний 

сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, 

невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання. 

У разі, якщо порушено господарське зобов’язання, в якому хоча б одна сторона 

є суб’єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або 

порушення пов’язане з виконанням державного контракту, або виконання 

зобов’язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок 



 229

державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено 

законом чи договором, у таких розмірах: 

 - за порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, 

послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних 

(некомплектних) товарів (робіт, послуг); 

 - за порушення строків виконання зобов’язання стягується пеня у розмірі 0,1 

відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких, допущено прострочення виконання 

за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково 

стягується штраф розмірі семи відсотків вказаної вартості (стаття 231 

Господарського кодексу України). 

У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції 

застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій 

може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної 

частини зобов’язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому 

відношенні до суми зобов’язання незалежно від ступеня його виконання, або у 

кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). 

Відповідно до Господарського кодексу України (статті 235 та 236), за 

порушення господарських зобов’язань до суб’єктів господарювання та інших 

учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-

господарські санкції, це заходи оперативного впливу на правопорушника з метою 

припинення або попередження повторення порушень зобов’язання, що 

використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку. 

Важливо, що до суб’єкта, який порушив господарське зобов’язання, можуть 

бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції, застосування яких 

передбачено договором. 

Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб’єкта, 

який порушив господарське зобов’язання. У господарських договорах сторони 

можуть передбачати використання таких видів оперативно-господарських санкцій:  
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1) одностороння відмова від виконання свого зобов’язання управненою 

стороною (сторона, яка має певні права), із звільненням її від відповідальності за це - 

у разі порушення зобов’язання другою стороною; 

 - відмова від оплати за зобов’язанням, яке виконано неналежним чином або 

достроково виконано боржником без згоди другої сторони; 

 - відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт внаслідок 

прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських 

позичок тощо; 

2) відмова управненої сторони (сторони, яка має певні права) зобов’язання від 

прийняття подальшого виконання зобов’язання, порушеного другою стороною, або 

повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за зобов’язанням 

(списання з рахунка боржника в безакцептному порядку коштів, сплачених за 

неякісну продукцію тощо); 

3) встановлення в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій 

належного виконання зобов’язань стороною, яка порушила зобов’язання: зміна 

порядку оплати продукції (робіт, послуг), переведення платника на попередню 

оплату продукції (робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо; 

4) відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, 

яка порушує зобов’язання. 

Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт 

порушення господарського зобов’язання другою стороною. Оперативно-

господарські санкції застосовуються стороною, яка потерпіла від правопорушення, у 

позасудовому порядку та без попереднього пред’явлення претензії порушнику 

зобов’язання. 

Порядок застосування сторонами конкретних оперативно-господарських 

санкцій визначається договором. У разі незгоди із застосуванням оперативно-

господарської санкції заінтересована сторона може звернутися до суду із заявою про 

скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням. 
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Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з 

відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій. 

Відповідно до Господарського кодексу України (статті 238 та 239), за 

порушення встановлених законодавчими актами правил здійснення господарської 

діяльності до суб’єктів господарювання можуть бути застосовані уповноваженими 

органами державної влади або органами місцевого самоврядування 

адміністративно-господарські санкції, тобто заходи організаційно-правового або 

майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта 

господарювання та ліквідацію його наслідків. 

Види адміністративно-господарських санкцій: 

 - вилучення прибутку (доходу); 

 - адміністративно-господарський штраф; 

 - стягнення зборів (обов’язкових платежів); 

 - зупинення операцій за рахунками суб’єктів господарювання; 

 - застосування антидемпінгових заходів; 

 - припинення експортно-імпортних операцій; 

 - застосування індивідуального режиму ліцензування; 

 - зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання 

певних видів господарської діяльності; 

 - анулювання ліцензії (патенту) на здійснення суб’єктом господарювання 

окремих видів господарської діяльності; 

 - обмеження або зупинення діяльності суб’єкта господарювання; 

 - скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господарювання. 

Адміністративно-господарський штраф - це грошова сума, що сплачується 

суб’єктом господарювання у разі порушення ним встановлених правил здійснення 

господарської діяльності. 

Перелік порушень, за які з суб’єкта господарювання стягується штраф, розмір і 

порядок його стягнення визначаються законами, що регулюють податкові та інші 
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відносини, в яких допущено правопорушення. Адміністративно-господарський 

штраф може застосовуватися у визначених законом випадках одночасно з іншими 

адміністративно-господарськими санкціями. 

Резюме за змістом теми 

Матеріал дає змогу зрозуміти правову природу господарських відносин, як 

складних, специфічних відносин майнового та немайнового характеру, що 

виникають у сфері господарювання. У пропонованому розділі показана система 

господарського законодавства, охарактеризовано суб’єктів господарювання, як 

основних учасників господарських відносин, наводиться визначення господарського 

договору та видів господарських договорів, а також розкриваються поняття та види 

господарсько-правових санкцій. 

У розділі наводяться визначення найголовніших, ключових понять 

господарського права, таких як: «господарська діяльність», «господарські 

відносини», «сфера господарювання», «господарське законодавство», «суб’єкти 

господарювання», «господарський договір», «господарська відповідальність» та 

«господарські санкції». 

Терміни та поняття до теми 

Господарська діяльність – це діяльність в сфері господарювання, яка 

характеризується тим, що: 1. виконується постійно (професійно); 2. результати 

діяльності (роботи, послуги) розраховані на стороннього споживача; 3. результати 

діяльності реалізуються за плату; 4. діяльність задовольняє інтереси як виробника 

(суб’єкта господарювання), так і держави (суспільства) в цілому. 

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) – підзаконний 

нормативний акт, який є складовою частиною державної системи класифікації і 

кодування техніко-економічної та соціальної інформації, і включає усі види 

господарської (економічної) діяльності суб’єктів. 

Підприємницька діяльність – самостійна, ініціативна, систематична, на 

власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 
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господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку. 

Некомерційне господарювання – самостійна, систематична господарська 

діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, спрямована на досягнення 

економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

Господарське законодавство – нормативно-правовий масив, якиій складається 

із законів та підзаконних нормативних актів, що регулюють відносини у сфері 

господарювання. 

Локальний нормативний акт – розробляється та приймається самим 

суб’єктом господарювання на основі та в силу закону, не повинен виходити за межі 

закону, регулює внутрішні, локальні відносини - це установчі документи суб’єкта 

господарювання (статути, засновницькі договори, положення, накази, що стосуються 

господарських відносин та діяльності). 

Організаційно-правова форма – вид суб’єкта господарювання в залежності від 

форми власності, системи управління, структурної побудови та виду господарської 

діяльності. 

Господарський договір – спеціальний правовий документ в якому, на підставі 

правочину, зафіксовані права та обов’язки учасників господарських відносин (сторін 

за договором), що спрямовані на організацію та здійснення господарської діяльності.  

Господарсько-правова відповідальність – це економічні за змістом та 

юридичні за формою методи впливу на економічні інтереси суб’єкта 

господарювання, який порушив права та охоронювані законом інтереси інших 

суб’єктів. 

Господарсько-правова санкція - це нормативно встановлені (в законі) або 

договірні міри впливу на правопорушника у сфері господарювання, це вид та міра 

примусу, що застосовується до правопорушника у сфері господарювання. Це 

конкретно встановлений та регламентований вид відповідальності. 
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ISIС - Міжнародний стандарт галузевої класифікації видів економічної 

діяльності Організації Об’єднаних Націй. 

NАСЕ - Статистична Комісія Європейського Союзу. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні види господарської діяльності. 

2. У якому підзаконному нормативному акті закріплено види господарської 

діяльності? 

3. За якими ознаками відрізняються «підприємницька (комерційна)» та 

«непідприємницька (некомерційна)» господарська діяльність? 

4. Дайте визначення, та назвіть основні нормативні акти господарського 

законодавства України. 

5. Дайте визначення локального нормативного акту. 

6. Дайте загальне визначення господарського договору. 

7. Які істотні умови господарського договору? 

8. Назвіть види господарських договорів? 

9. Які учасники господарських відносин відносяться до суб’єктів 

господарювання? 

10. Що таке господарсько-правова відповідальність, де вона визначається? 

11. Які види господарсько-правових санкцій Ви знаєте? 

12. Назвіть оперативно-господарські санкції та дайте їм характеристику. 
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Тема: ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Поняття трудового права як галузі права. 

2. Поняття та сторони колективного договору (угоди). 

3. Трудовий договір: порядок укладення, зміни та припинення. 

4. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку. 

5. Відповідальність за трудовим законодавством України. 

6. Трудові спори. 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати: поняття: трудове право, колективний договір, трудовий договір, 

робочий час, час відпочинку, відпустка, дисциплінарна відповідальність, матеріальна 

відповідальність, трудовий спір тощо. 

2) уміти: відрізняти трудовий договір від цивільно-правового договору, 

проводити класифікацію видів робочого часу, часу відпочинку, надавати 

характеристику кожному виду відповідальності сторін трудового договору,    тощо. 

1. Поняття трудового права як галузі права. 

 У ст. 43 Конституції України встановлено: кожен має право на працю 

України, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. Відповідно до ст. 2 Кодексу законів про 

працю України право громадян на працю, - тобто на одержання роботи з оплатою не 

нижче встановленого державою мінімального розміру, - включаючи право на 

вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Наведені 

положення, в своєму змісті, несуть загальну характеристику об’єкта певної 

групи трудових відносин – праці. Саме навколо праці, в тому числі ї її 

застосування, виникають суспільні відносини, які регулюються системою 

правових норм, що об’єднуються  у самостійну галузь – трудове право. Слід 

зазначити, що  трудове право регулює відносини, що пов’язанні із застосуванням 
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добровільної найманої праці безпосередньо самим працівником, а ведення 

особою індивідуальної підприємницької діяльності регулюються нормами інших 

галузей права: цивільного або господарського. 

 Окрім відносин пов’язаних з застосуванням праці, трудове право регулює 

групи відносин, що не стосуються самого процесу праці, а встановлюють 

правила організації трудового процесу на підприємстві, його обслуговування та 

вдосконалення і використання його наслідків. Такі відносини в науці трудового 

права називають похідними від трудових або ті, які передують трудовим, ті що 

йдуть паралельно з трудовими та ті, що породжені трудовими. Так до групи 

відносин, що передують трудовим слід віднести відносини щодо 

працевлаштування, відносини щодо підготовки кадрів, відносини щодо обрання 

(призначенню) на посаду; до відносин, що йдуть паралельно з трудовими, слід 

віднести відносини щодо заохочення працівника, відносини, що виникають при 

застосуванні дисциплінарних стягнень чи матеріальної відповідальності; 

відносини, що породжені трудовими - відносини з розгляду трудових спорів чи 

оформленню звільнення працівника. Таким чином, відносини пов’язанні з 

застосування праці та відносини, які не пов’язанні з цим процесом, але похідні 

від нього, складають предмет трудового права.  

 Методами трудового права є централізований та локальний методи 

правового регулювання трудових правовідносин. Централізоване правове 

регулюванню трудових правовідносин здійснюється, як правило на рівні Кодексу 

законів про працю України, законів України, підзаконних актів у сфері праці, в 

яких встановлюються загальні засади врегулювання суспільних відносин, а вже 

конкретизація загальних норм права, з врахуванням специфіки підприємства чи 

умов праці, здійснюється на рівні локальних нормативних актів, таких як 

колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку, положення 

про преміювання тощо. 
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 Норми трудового права виконують регулятивну функцію, охоронну, 

соціальну, захисну та виробничу. Зміст регулятивної функції випливає із ст. 3 

КЗпП України, яка встановлює, що законодавство про працю регулює відносини 

працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за 

трудовим договором із фізичними особами. Особливості праці членів кооперативів 

та їх об'єднань, колективних сільськогосподарських підприємств, фермерських 

господарств, працівників підприємств з іноземними інвестиціями визначаються 

законодавством та їх статутами. При цьому гарантії щодо зайнятості, охорони праці, 

праці жінок, молоді, інвалідів надаються в порядку, передбаченому законодавством 

про працю. Регулятивна функція пов’язана із охоронною функцією, оскільки 

належне регулювання процесу праці тягне за собою високі показники в роботі, 

забезпечення матеріальними благами та потребу в захисті інтересів як працівників 

так і роботодавців. Від охоронної функції виходить соціальна функція трудового 

права, саме вона проявляється при реалізації права на працю громадянами і 

створенні сприятливих, безпечних умов праці, неухильного дотримання 

роботодавцем законодавства про працю. Захисна та виробнича функції 

взаємопов’язані та відображають інтереси сторін трудового договору: працівника в 

захисті свого права на отримання заробітку та якісних умов праці, а роботодавця на 

високі показники в роботі своїх підлеглих та постійного стимулювання до 

покращення результатів праці.   

 Трудове право поділяється на окремі правові інститути, яка включає дві 

частини: загальна та спеціальна. До загальної частини входять ті правові інститути, 

які визначають основи правового регулювання трудового процесу сторін трудового 

договору: принципи трудового права, суб’єкти трудового права, джерела трудового 

права та інші. Особливу частину складають спеціальні інститути трудового права, 

норми яких регулюють весь процес праці працівника, починаючи з процедури 
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оформлення трудових відносин і закінчуючи питаннями їх припинення: трудовий 

договір, оплата праці, робочий час, відпустки, трудові спори тощо. 

Джерелами трудового права -  є закони України, постанови  Верховної Ради 

України, постанови Кабінету міністрів України, укази Президента України, 

інструкції, розпорядження, накази органів виконавчої влади, локальні нормативні 

акти, акти соціального партнерства. Джерела трудового права мають певні 

особливості: 1) їх умовно можна поділити на загальні та спеціальні. До загальних 

відносять ті джерела, норми яких пошиються на всіх працюючих або переважну 

більшість, а до спеціальних відносять ті нормативні акти, які регулюють працю 

певної категорії осіб, виокремити яку можливо за роботою в певних умовах праці, 

наприклад кліматичних; 2) наявність спеціального джерела трудового права 

виключає можливість застосування загальної норми, при умові, якщо  спеціальна 

норма не погіршує правовий статус суб’єкта трудового права; 3) локальні джерела 

посідають одне із домінантних місць в системі джерел трудового права; 4) сторони 

трудового договору мають право приймати участь у формуванні змісту джерел 

трудового права, шляхом участі у зборах (конференціях) трудового колективу чи 

вступати до виборних органів первинних профспілкових організацій. 

Основним нормативно-правовим актом, який комплексно регулює трудові 

відносини є Кодекс законів про працю України. Чинний КЗпП України був 

прийнятий ВР УРСР 10 грудня 1971 року та введений в дію 1 червня 1972 року. В 

змісті КЗпП України містить вісімнадцять глав та 265 статей. Глави III та XVI 

доповненні главами III-А та XVI-А.  

 Суб’єктами трудового права є: за стороною трудового договору – працівник 

та роботодавець; за стороною трудових відносин, що є похідними від трудових – 

безробітний, виборні органи первинної профспілкової організації, трудові 

колективи, органи влади; за юридичним статусом: фізична особа – роботодавець та 

юридична особа-роботодавець. 
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 Всі суб’єкти трудового права наділені правовим статусом, який включає в 

себе чотири основних елементи: трудову правосуб’єктність – здатність мати права та 

нести обов’язки; права та обов’язки суб’єкта трудового права, гарантії дотримання 

прав; відповідальність за порушення прав та обов’язків суб’єкта трудового права. 

Визначення правового статусу кожного суб’єкта трудового права надає змогу чітко 

врегульовувати його працю за допомогою норм права. 

2. Поняття та сторони колективного договору (угоди). 

Локальні норми займають одне із домінуючих місць серед джерел трудового 

права. Одним із найпоширеніших локальних нормативних актів є колективний 

договір, який є важливим регулятором трудових, соціальних та економічних 

відносин на певному підприємстві, установі, організації. Колективний договір 

укладається на підставі КЗпП України, Закону України «Про соціальний діалог в 

Україні» від 23 грудня 2010 року та Закону України «Про колективні договори і 

угоди» від 1 липня 1993 року, законів України в сфері праці, міжнародних конвенцій 

та рекомендацій. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про колективні договори і 

угоди» від 1 липня 1993 року, колективний договір – це взаємозобов»язальна угода 

про регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та 

узгодження працівників та роботодавця. Аналогічне визначення можна застосувати і 

при дослідженні колективної угоди, яка відрізняється від колективного договору 

суб’єктним складом і сферою укладання. Угода укладається на національному, 

галузевому, територіальному рівнях на двосторонній основі. Слід зазначити, що 

колективний договір: укладається на підприємствах, установах, організаціях, 

незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману 

працю та наділені правами юридичної особи. 

 Сторонами колективного договору є роботодавець та один або кілька 

профспілкових  органів, а у разі їх відсутності представники працівників, які обрані 

та  уповноважені трудовим колективом на укладення колективного договору. 

Сторонами колективних угод на національному рівні виступають: об’єднання 
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професійних спілок та об’єднання роботодавців, що мають статус всеукраїнських, та 

Кабінет Міністрів України, як представник органів виконавчої влади. Сторонами 

угоди на галузевому рівні, зі сторони профспілкової організації -  всеукраїнські 

профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів 

економічної діяльності; зі сторони роботодавців - всеукраїнські об'єднання 

організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів 

економічної діяльності, та зі сторони органів виконавчої влади - відповідні 

центральні органи виконавчої влади, як правило, це профільні міністерства та 

відомства. Угода  на  територіальному рівні укладається між профспілками 

відповідного рівня та їх об'єднаннями з однієї сторони, і з інших сторін - 

організаціями роботодавців та їх об'єднання та місцевими органами виконавчої 

влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

До укладення колективного договору сторони повинні провести колективні 

переговори. Даний обов’язок сторін передбачений як Законами України «Про 

колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року та «Про соціальний діалог в 

Україні» від 23 грудня 2010 року, так і КЗпП України. Необхідність проведення 

колективних переговорів підтверджується і в Європейській соціальній хартії 

(переглянутій) 1996 року, положення якої визначають механізми забезпечення 

ефективної реалізації права на укладення колективних переговорів: створення умов 

для добровільних переговорів між роботодавцем і працівниками для 

регулювання умов праці за допомогою колективних договорів. 

Прийнятий на підприємстві, установі, організації колективний договір 

поширюються на всіх працівників підприємств незалежно від того, чи є вони 

членами профспілки, і є обов'язковими як для власника або уповноваженого ним 

органу, так і для працівників підприємства. Колективний договір, угода набирають 

чинності з дня їх підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у 

колективному договорі, угоді. Після закінчення строку дії колективний договір 
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продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть 

чинний, якщо інше не передбачено договором.  

3. Трудовий договір: порядок укладення, зміни та припинення.  

Реалізація громадянами України свого конституційного права на працю 

здійснюється шляхом укладення трудового договору. Уклавши трудовий договір, 

працівник включається в штат підприємства і зобов’язаний виконувати правила 

внутрішньо трудового розпорядку. У разі, коли працівник не має чітко визначеного 

режиму роботи, його посада не включена до штатного розпису, оплата його праці 

здійснюється у розмірах нижче встановленого законом мінімального рівня і основне 

– роботодавця цікавить не процес праці такого працівника, а лише його результат, в 

такому випадку така праця буде предметом цивільно-правового договору і 

регулюється нормами цивільного законодавства. Регулювання трудової діяльності в 

рамках трудового договору здійснюється на підставі трудового законодавства, 

зокрема ст.21 КЗпП України, визначено, що трудовий договір це угода між 

працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим 

ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується  виконувати 

роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 

розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 

орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 

забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені 

законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Зазначена 

стаття також визначає, що особливою формою трудового договору є контракт, в 

якому строк його дії, права, обов’язки і  відповідальність сторін,  матеріальне 

забезпечення і організація праці працівника, умови розірвання трудового договору, 

можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера укладення контракту визначається 

законами України. Слід зазначити, що на практиці виникають випадки, коли 

контрактну форму трудового договору застосуються для врегулювання відносин із 

працівниками, праця яких не регулюється законами України, наприклад юристом 
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приватного підприємства. Для запобігання негативних наслідків та непорозумінь, які 

можуть виникати в процесі трудової діяльності працівників, сторони контракту 

повинні керуватися Постановою КМУ «Про впорядкування застосування 

контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. №179. Контракт слід 

відрізняти від інших трудових договорів, для яких обов’язково застосовується 

письмова форма трудового договору, до таких договорів відносять трудові договори, 

які укладаються: при організованому наборі працівників; при роботі в районах з 

особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами 

підвищеного ризику для здоров'я; у випадках, коли працівник наполягає на 

укладенні трудового договору у письмовій формі;  з неповнолітнім; договору з 

фізичною особою; в інших випадках, передбачених законодавством України. Всі 

інші види та умови робіт, які стають предметом трудового договору, не потребують 

оформлення у письмовій формі і можуть бути зафіксовані усно. 

Аналіз змісту ст.21 КЗпП України надає змогу визначити дві сторони трудового 

договору : роботодавець – власник або уповноважений ним орган чи фізична особа 

та працівник. В якості роботодавця, як правило, виступає керівник підприємства або 

особа, яка наділена правом прийому та звільнення працівників з роботи. У свою 

чергу, працівником виступають фізичні особи – громадяни України, особи без 

громадянства та іноземці. Громадяни України, на підставі ст. 188 КЗпП України, 

мають право на укладення трудових договорів з 16 річного віку. А у випадку 

наявності згоди одного з батьків або особи яка його замінює з 15 річного віку, 

школярі з 14 річного віку, мають право на трудову діяльність лише у вільний від 

навчання час, при дотриманні зазначених умов. Особи без громадянства та іноземці, 

які постійно не проживають на території України, мають право на працевлаштування 

на Україні лише за умови наявності дозволу на використання їх праці, який 

видається роботодавцю державним центром зайнятості або за його дорученням 

центром зайнятості Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та 

Севастопольським міськими центрами зайнятості. 
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За загальним правилом укладення трудового договору включає в себе подачу 

документів необхідних для прийняття на роботу, оформлення трудових відносин з 

працівником та ознайомлення з умовами праці та режимом роботи. Ст.24 КЗпП 

України визначено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний 

подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у 

випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, 

кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. Слід зазначити, що вказана 

стаття не передбачає, у переліку документів, заяви про прийняття на роботу, це 

пояснюється тим, що сама заява, відповідно до норм Закону України «Про звернення 

громадян» від 2 жовтня 2010 року,  є письмовим зверненням громадянина щодо 

реалізації встановлених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів 

та не наділена ознаками та формою документу. Законодавством про працю 

заборонено вимагати від осіб, які планують працевлаштуватися документи, подання 

яких не передбачено відповідними нормативними актами. Важливим моментом при 

прийнятті на роботу спеціальних суб’єктів трудового права (державні службовці, 

науково-педагогічні працівники тощо) є наявність акту про призначення чи обрання 

на посаду або направлення на роботу. У такому випадку дані документи, є 

передмовою для укладення трудового договору. Оформлення трудових відносин з 

особою здійснюється шляхом оформлення  наказу роботодавця про прийняття 

працівника на роботу. На практиці бувають випадки, коли роботодавець не видав 

наказу про прийняття працівника на роботу, а працівник, з його відома, вже 

приступив до виконання роботи, таке правове явище кваліфікується як «фактичний  

допуск працівника до роботи» і надає підстави вважати, що трудовий договір із 

таким працівником укладено. Укладення трудового договору покладає як на 

працівника так і на роботодавця певні права та обов’язки, які в цілому становлять 

зміст трудового договору, які ще в юридичній літературі визначають як умови 
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трудового договору.30 Такі умови поділяють на основні – встановлені 

законодавством, без яких трудовий договір не може бути укладено: місце роботи, 

визначення трудової функції працівника, оплата праці, термін дії трудового договору 

та додаткові – які встановлюються за згодою сторін: встановлення випробувального 

терміну для працівника, робота за умовами неповного робочого часу, забезпечення 

житлом чи іншим видом соціального забезпечення тощо. Слід зазначити, що лише 

після досягнення згоди сторін трудового договору зі всіх його умов трудовий 

договір можна вважати укладеним. До початку роботи роботодавець зобов’язаний 

роз’яснити працівнику його права та обов’язки, ознайомити його з правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, визначити його 

робоче місце, проінформувати про умови праці та правила безпеки, а також, при 

встановленій законодавством необхідності, провести інструктаж чи навчання з 

питань охорони праці.  

Природа трудового договору передбачає в собі також гарантії для працівників, 

відносно дотримання всіх умов договору, які були узгодженні сторонами при його 

укладенні. Роботодавець не вправі вимагати від працівника виконувати роботу, не 

обумовлену трудовим договором, а працівник, в свою чергу, зобов’язаний особисто 

виконувати доручену йому роботу та не передоручати її іншим особам. Але, в 

процесі роботи, часто виникають обставини, які змушують роботодавця або 

працівника, відійти від встановлених умов трудового договору і змінити їх. Така 

зміна умов трудового договору, згідно з ст.32 КЗпП України, провадиться за згодою 

працівника та може бути у формі переведення або зміни істотних умов праці 

працівника (системи та розміру оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення 

або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і 

найменувань посад та інше). Також до форм зміни умов трудового договору 

відносять переміщення працівника, яке не потребує його згоди і проводиться 
                                                   

30 Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид.спец. вищ.навч.закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак 
та ін.., За ред.. П.Д. Пилипенка. – К.: Конценр «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – с.164. 
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роботодавцем в межах місця роботи працівника та його трудової функції. Під 

трудовою функцією слід розуміти  коло прав та обов’язків працівника в межах його 

спеціальності, кваліфікації, професії та посади. Саме визначення трудової функції 

працівника надає змогу проводити розмежування переміщення від переведення, що 

часто, на практиці, створює багато проблем, при прийнятті рішення роботодавцем, 

змінити умови трудового договору працівника. Переведенням вважається зміна 

змісту трудової функції працівника, а переміщенням зміна умов трудового договору 

в межах його трудової функції. Переведення може бути на інше підприємство, в 

іншу місцевість або на іншу роботу в межах місця роботи працівника (в тому ж 

підприємстві, установі, організації). Важливими умовами законної зміни умов 

трудового договору є попередження працівника про таку зміну не пізніше ніж за 2 

місяці та отримання його згоди на переведення чи зміну істотних умов праці. У 

випадку відмови працювати у змінених умовах праці працівник може бути 

звільнений відповідно до п.6. ст.36 КЗпП України, як такий, що відмовився від 

переведення чи зміни істотних умов праці.  

Як зазначалося раніше, не потребує згоди працівника його переміщення на інше 

робоче місце на тому ж підприємстві, установі, організації, в інший структурний 

підрозділ в тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в 

межах спеціальності, кваліфікації або посади, обумовлених трудовим договором, 

при умові, що дана робота не протипоказана працівнику за станом здоров’я. 

Конституційне право громадян на працю полягає не лише у вільному виборі 

роду діяльності, професії чи заняття, а й у створенні відповідних гарантій 

працівникам проти незаконного звільнення, оскільки трудові відносини можна 

припинити лише з дотриманням законодавчо встановленого порядку. Законодавство 

про працю, зокрема ст.36 КЗпП України,  передбачає загальні підстави припинення 

трудового договору, які в свою чергу, можна класифікувати на окремі групи в 

залежності від джерела ініціативи припинення трудових правовідносин: припинення 

трудового договору з ініціативи працівника; припинення трудового договору з 
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ініціативи роботодавця; припинення трудового договору з ініціативи осіб, які не є 

сторонами трудового договору. Окремо слід виділити підстави припинення 

трудового договору, які не обумовлені джерелом ініціативи будь-якого особи або 

органу влади про розірвання трудового договору, а є підставами, які обумовлені 

певними юридичними фактами (діями чи подіями) чи згодою сторін. До таких 

підстав належать: припинення трудового договору за угодою сторін – п.1.ст.36 КЗпП 

України; закінчення строку дії строкового договору, крім випадків, коли трудові 

відносини тривають та жодна з сторін не поставила питання про їх припинення – 

п.2.ст.36 КЗпП України; підстави припинення трудового договору передбачені 

контрактом – п.8 ст.36 КЗпП України; припинення трудового договору у зв’язку з 

переведенням працівника, за його згодою на інше підприємство, установу, 

організацію або перехід на виборну посаду – п.5 ст.36 КЗпП України; звільнення у 

зв’язку з відмовою працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 

підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи в 

зв’язку із зміною істотних умов праці - п.6 ст.36 КЗпП України.  

Досить поширеною є підстава припинення трудового договору визначена в п. 

1.ст.36 КЗпП України, в якій зазначено, що трудовий договір може бути припинений  

при взаємній згоді сторін. При цьому слід мати на увазі, що не має значення того хто 

був ініціатором припинення трудового договору: працівник чи роботодавець, 

оскільки така пропозиція не носить обов’язкового характеру для виконання і може 

бути підставою припинення трудового  договору, лише в тому випадку, якщо інша 

сторона приймає таку пропозицію. 

Припинення трудового договору у зв’язку з закінченням його строку не 

потребує взаємних попереджень сторін трудового договору про його припинення, 

оскільки сам факт закінчення строку його дії надає підстави роботодавцю видати 

наказ про звільнення працівника на підставі п.2.ст.36 КЗпП України, провести з ним 

розрахунки та видати належним чином оформлену трудову книжку.  
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Трудовий договір укладений на невизначений строк припиняється за письмовою 

заявою працівника, яку він подає роботодавцю за 2 тижні до дня звільнення. Якщо 

працівник має поважні причини, які не дозволяють йому відпрацювати 

двохтижневий термін, він має в своїй заяві вказати день звільнення. Зміст ст.38 

КЗпП України дає змогу визначити, що до таких поважних причини відносять: 

переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини  на  роботу  в  

іншу  місцевість;  вступ  до навчального  закладу; неможливість проживання у даній 

місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до 

досягнення нею чотирнадцятирічного  віку  або дитиною-інвалідом; догляд за 

хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом  I  групи;  

вихід  на пенсію;  прийняття  на  роботу за конкурсом, не виконання роботодавцем 

законодавства про працю,  умов колективного  чи  трудового  договору. Вказаний 

перелік не є вичерпним, оскільки норми ст.38 КЗпП України вказують, що 

дострокове звільнення може бути проведене і з інших поважних причин, які на 

розсуд роботодавця будуть визнані поважними. 

 Такі ж поважні причини і застосовуються при припинення строкового 

трудового договору з ініціативи працівника, який припиняється в порядку ст.39 

КЗпП України. При наявності таких причин та у випадку своєї хвороби чи 

інвалідності, працівник може подати заяву про звільнення в будь-який час, а 

роботодавець не вправі залишити таку заяву без розгляду. Дотримання 

двохтижневого строку попередження про своє звільнення не покладається на 

працівника, він має бути звільнений в той строк, який він визначив в своїй заяві.  

 Друга група загальних підстав припинення трудового договору – це 

припинення з ініціативи роботодавця. Ці підстави поділяються на основні та 

додаткові. До основних підстав відносяться, ті які передбачені ст.40 КЗпП України, а 

до додаткових, ті які визначенні ст.41 КЗпП України та іншими нормативно-

правовими актами.  
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 Відповідно до ст.40 КЗпП України, трудовий договір з ініціативи 

роботодавця, незалежно від його строку укладення, може бути розірваний лише у 

випадках: 1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, 

реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, 

організації, скорочення чисельності або штату працівників; 2) виявленої 

невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок 

недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню 

даної роботи, а так само вразі відмови у наданні допуску до державної таємниці або 

скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього 

обов'язків вимагає доступу до державної таємниці; 3) систематичного невиконання 

працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим 

договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника 

раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення; 4) 

прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом  робочого 

дня) без поважних причин; 5) нез'явлення  на  роботу протягом більш як чотирьох 

місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по 

вагітності і пологах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк 

збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які 

втратили працездатність у зв'язку з трудовим каліцтвом або професійним 

захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності 

або встановлення інвалідності; 6) поновлення на роботі працівника, який раніше 

виконував цю роботу; 7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного 

або токсичного сп'яніння; 8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі 

дрібного) майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної 

сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення 

адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.  

 Звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ст.40 КЗпП України, 

допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу 
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роботу. Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період 

його тимчасової непрацездатності (крім звільнення у випадку тимчасової 

непрацездатності більш чотирьох місяців підряд – п.5 ст. 40 КЗпП України), а також 

у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на 

випадок повної ліквідації  підприємства, установи, організації. 

 Статтею 41 КЗпП України визначено додаткові підстави припинення 

трудового договору з ініціативи роботодавця  відносить: 1) вчинення одноразового 

грубого порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, 

організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого 

відокремленого підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером 

підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими 

особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно 

персональні звання, і службовими особами державної контрольно-ревізійної служби 

та органів державного контролю за цінами; 1-1) наявності винних дій керівника 

підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася 

несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної 

заробітної плати; 2) наявності винних дій працівника, який безпосередньо 

обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для 

втрати довір'я до нього з боку роботодавця; 3) вчинення працівником, який виконує 

виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи; 

4) перебування всупереч вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи. 

Роботодавець, при проведені звільнення за підставами вказаними в п.2 і п.3 

зазначеної статті та п.1 (окрім повної ліквідації підприємства, установи, організації), 

п.2-5, п.7 ст.40 КЗпП України, зобов’язаний отримати попередню згоду виборного 

органу первинної профспілкової організації, якщо працівник є її членом. У свою, 

чергу ст.43-1 КЗпП України встановлює випадки, коли роботодавець має право 

звільнити працівника без попередньої згоди виборного органу первинної 
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профспілкової організації, наприклад, коли працівник не пройшов випробування – 

ст.28 КЗпП України. 

І, нарешті, третя група підстав припинення трудового договору в залежності від 

джерела ініціативи припинення трудових правовідносин – припинення трудового 

договору за ініціативою сторін, що не є сторонами трудового договору. Такими 

підставами є: звільнення у зв’язку з призовом або вступом на військову службу, 

направленням на альтернативну (невійськову) службу - п.3 ст.36 КЗпП України; 

звільнення у зв’язку із набранням законної сили вироком суду до позбавлення волі 

або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи - п.7 

ст.36 КЗпП України; припинення трудового договору з працівником на вимогу 

виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового 

представника) -  ст.45 КЗпП України. Аналіз вказаних підстав дає можливість 

виділити джерела їх ініціатив: органи військових комісаріатів, органи суду, виборні 

органи первинних профспілкових організацій. 

Окрім підстав припинення трудового договору, передбачених ст.36  КЗпП 

України, які детально регламентовані у ст.ст. 28, 38-41, 43 та 45 чинного Кодексу, 

законодавством встановлено правило щодо звільнення окремих категорій 

працівників за додатковими підставами. Так, ст.7 КЗпП України  визначено, що 

підстави припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних 

умов (порушення правил прийому на роботу та інше) встановлюються 

законодавством. У таких випадках припинення трудового договору провадиться за 

нормами спеціального нормативного акту, який регулює працю певної категорії осіб, 

наприклад звільнення державного службовця за неподання неправдивих відомостей 

щодо його доходів.  

Припинення трудового договору оформляється наказом (розпорядженням) 

роботодавця, в якому вказується причина звільнення у відповідності з 

законодавством. Останній день роботи працівника вважається днем його звільнення, 

в який роботодавець зобов’язаний видати працівнику трудову книжку та провести 
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розрахунки: виплатити всю належну йому заробітну плату, провести оплату 

вимушеного прогулу (якщо такий має місце), у випадках передбачених ст.44 КЗпП 

України, виплатити вихідну допомогу та погасити заборгованості по іншим 

належним працівникам видам матеріального заохочення (премії, виплати на 

оздоровлення тощо). 

4. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку. 

Робочий час – це встановлений централізованими, галузевими чи локальними 

нормативними актами час під час якого працівник зобов’язаний виконувати свої 

трудові обов’язки. Законодавство України про працю встановлює три види робочого 

часу: 

1. Нормальна тривалість робочого часу, яка згідно зі ст.50 КЗпП України, 

становить 40 годин на тиждень. При укладенні колективного договору його сторони 

можуть встановити меншу норму тривалості робочого часу на своєму підприємстві, 

установі, організації. Така тривалість робочого часу встановлюється для всіх 

працівників, незалежно від того чи є вони сезонними працівниками чи працюють за 

тимчасовим трудовим договором, за винятком осіб, яким встановлюється 

скорочений робочий час; 

2. Скорочена тривалість робочого часу – встановлюється на підставі ст.51 

КЗпП України та залежить від трьох критеріїв: вік працюючих, умови праці 

працюючих та розумове навантаження працівників. Так, за першим критерієм 

скорочений робочий час встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років а 

рівні – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років та учнів від 14 до 15 

років, при їх зайнятості у період канікул – на рівні 24 годин на тиждень. За другим 

критерієм скорочена тривалість робочого часу становить 36 годин на тиждень і 

встановлюється для працівників, які працюють з шкідливими умовами праці. 

Перелік таких працівників визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 

21 лютого 2001 року №163, за третім критерієм досліджуваний нами вид робочого 

часу встановлюється лікарям, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, 
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вихователям-методистам будинків дитини та іншим категоріям працівників робота 

яких потребує постійного інтелектуального навантаження; 

3. Неповна тривалість робочого часу – передбачена ст.56 КЗпП України, та 

може бути у двох формах: неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

Такий вид робочого часу, на відміну від попередніх двох, встановлюється не 

нормативними актами централізованого чи локального характеру, а за згодою сторін 

на підставі заяви працівника. КЗпП України визначено, що роботодавець 

зобов’язаний встановити такий вид робочого часу за заявою вагітної жінки, жінки, 

яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда та жінці, яка 

здійснює догляд за хворим членом сім’ї.  

 Режим робочого часу включає в себе тривалість робочого тижня (п’ятиденний 

робочий тиждень з двома вихідними днями, шестиденний робочий тиждень з одним 

вихідним днем, гнучкий графік роботи; роботу з ненормованим робочим часом для 

певної категорії працівників, перелік яких визначено в колективному договорі 

підприємства, установи, організації; тривалість щоденної роботи (зміни); час 

початку та закінчення роботи; час перерв у роботі; кількість змін на добу; 

чередування робочих та неробочих днів, які встановлюються правилами 

внутрішнього розпорядку чи колективним договором. Виходячи з цього виділяють 

наступні режими робочого часу: режим із поденним обліком робочого часу, режим із 

тижневим обліком робочого часу, режим із підсумованим обліком робочого часу, 

гнучкий графік роботи, режим з ненормованим робочим днем та поділ робочого дня 

на частини.  

 Поденний облік робочого часу запроваджується на тих підприємствах, 

установах, організаціях, де поділ робочого часу здійснюється за робочими днями, і 

працівники повинні відпрацювати певну кількість робочих днів протягом тижня.  

Потижневий облік робочого часу полягає в тому, що норма робочого часу 

зараховується не за робочий день, а за робочий тиждень.  
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Особливим різновидом режиму робочого часу є режим, при якому ведеться 

підсумований облік робочого часу. Такий режим запроваджується на безперервно 

діючих підприємствах, в установах, організаціях, а такої в їх окремих структурних 

підрозділах, де за умовами праці не можна дотримуватися, встановленої 

законодавством, щоденної чи щотижневої тривалості робочого часу. Подібний облік 

робочого часу може бути застосований і при гнучкому графіку роботи.  

Ненормований робочий час являє собою особливий режим робочого часу, у 

відповідності з яким окремі працівники, при необхідності виконують роботу понад 

нормальну тривалість робочого часу. Ненормований робочий час слід відрізняти від 

надурочних робіт, випадки застосування яких чітко визначені ст.62 КЗпП України.  

Поділ робочого дня на частини запроваджується на роботах з особливими 

умовами і характером праці, при умові, що загальна тривалість роботи не перевищує 

встановленої тривалості робочого дня. При такому режимі, як правило, 

встановлюється перерва більше двох годин. Такий режим може бути встановлений, 

наприклад, водіям чи кондукторам громадського транспорту. 

 З робочим часом тісно пов'язаний не менш важливий інститут трудового права 

– час відпочинку. Право на відпочинок – це конституційне право кожного 

працюючого громадянина, яке передбачено ст.45 Конституції України. Реалізація 

цього права здійснюється шляхом встановлення на законодавчому рівні наступних 

видів часу відпочинку: перерви на протязі робочого дня; щоденного відпочинку, 

щотижневого відпочинку, вихідних днів, неробочих та святкових днів та 

оплачуваної відпустки. 

 Відповідно до ст.66 КЗпП України працівникам надається перерва для 

відпочинку та харчування тривалістю не більше двох годин та, як правило, через 

чотири години після початку роботи. 

 Щоденний відпочинок надається працівникам після закінчення кожного 

робочого дня або зміни (при роботі змінами) протягом тижня.  



 254

 Щотижневий відпочинок здійснюється безперервно у вихідні дні і його 

тривалість повинна бути не менше 42 години на тиждень.  

 Неробочі та святкові дні встановлені ст.73 КЗпП України, до них належать: 1 

січня - Новий рік, 7 січня - Різдво Христове, 8 березня - Міжнародний жіночий день, 

1 і 2 травня  - День міжнародної солідарності трудящих, 9 травня - День Перемоги, 

28 червня - День Конституції України, 24 серпня - День незалежності України, один 

день (неділя) - Пасха (Великдень), один  день (неділя) - Трійця. У ці дні роботи 

допускаються на безперервно діючих підприємства та на підприємствах, робота яких 

викликана необхідністю обслуговування населення. У  ці  дні допускаються роботи з 

залученням  працівників у випадках та в порядку, передбачених нормами КЗпП 

України, з проведенням обов’язкової матеріальної компенсації. 

 Правове регулювання відпусток здійснюється чинним КЗпП України та 

Законом України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року. Вказаний Закон 

встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і 

порядок надання їх працівникам для відновлення  працездатності, зміцнення 

здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих 

потреб та інтересів, всебічного розвитку особи. Відпустка – це вільний від роботи 

час, який обчислюється у календарних днях, протягом якого за працівником 

зберігається його робоче місце, його середній заробіток, пільги та гарантії. 

  У трудовому законодавстві встановлені такі види відпусток:  

1) щорічні відпустки, які поділяють на:  щорічну основну відпустку; щорічну 

додаткову відпустку за роботу із шкідливими та важкими умовами праці; щорічну 

додаткову відпустку за особливий характер праці; інші додаткові відпустки, 

передбачені законодавством; 2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням; 3) творча 

відпустка; 3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях; 4) соціальні 

відпустки: відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку; відпустка у зв'язку з усиновленням 



 255

дитини; додаткова відпустка працівникам, які мають дітей; 5) відпустки без 

збереження заробітної плати. 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором 

можуть встановлюватись інші види відпусток. 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 

календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення 

трудового договору. Під час такої відпустки, як і під час всіх інших видів відпусток, 

не допускається звільнення працівника не з його ініціативи, крім випадків повної 

ліквідації підприємства. Оплата такої відпустки повинна бути проведена не пізніше 

ніж за три дні до її початку. Право на щорічну основну відпустку мають працівники, 

які пропрацювали на підприємстві, установі, організації не менше шести місяців від 

дня укладення трудового договору. У подальші роки роботи працівники мають право 

на таку відпустку у відповідності з графіком відпусток, який затверджується 

роботодавцем і погоджується з виборним органом первинної профспілкової 

організації. 

Відпустка тривалістю більше 24 календарних днів – це так звана щорічна 

основна відпустка з подовженим терміном тривалості. Такий вид відпустки 

встановлюється для працівників, з врахуванням характеру та специфіки їх трудової 

діяльності, умов праці, стану здоров’я, віку та інших умов. Правом користування 

таких відпусток мають певні категорії осіб, з врахуванням специфіки трудової 

діяльності чи правового статусу яких, встановлюється різний термін їх тривалості 

від 26 до 56 календарних днів (ст.6 Закону України «Про відпустки»). 

Щорічні додаткові відпустки встановлюються: терміном до 35 календарних днів 

- за шкідливі та важкі умовам праці працівниками, зайнятим на роботах, пов'язаних 

із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів; окремим 

категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та 

інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних 

географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я. 
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Тривалість таких відпусток встановлюються колективним договором підприємства, 

установи, організації чи трудовим договором працівника. Перелік таких видів робіт 

визначається Списком виробництв, цехів, професій і посад, який затверджений  

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1290;  

терміном до 7 календарних днів за роботу з ненормованим режимом робочого часу. 

Список осіб, які мають право на такий вид відпустки затверджується колективним 

договором; в інших випадках передбачених законодавством. Наприклад, суддям, 

згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів»  від 7 липня 2010 року, 

така відпустка надається терміном до 15 календарних днів, судді, який має стаж 

роботи понад 10 років. 

 Всі інші види відпусток детально регламентуються Законом України «Про 

відпустки» від 15 листопада 1996 року, який чітко визначає порядок і умови їх 

надання. 

 Слід зазначити, що при звільненні працівника можливо отримати грошову 

компенсацію за всі дні невикористаних щорічних відпусток, а працівникам, які 

мають дітей також за невикористані дні додаткових відпусток.  

5. Відповідальність за трудовим законодавством України. 

 Трудове законодавство передбачає два види відповідальності: дисциплінарну 

та матеріальну.  

Дисциплінарна відповідальність – це одностороння відповідальність працівника 

за невиконання ним трудових обов’язків, які покладенні на нього трудовим 

договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Розрізняють два види 

дисциплінарної відповідальності: загальну та спеціальну. Спеціальна дисциплінарна 

відповідальність регулюється спеціальними нормативними актами, що визначають 

засади трудової діяльності окремих категорій осіб, наприклад, закони України «Про 

судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 року, «Про державну службу» від 16 

грудня 1993 року, тощо. Загальна дисциплінарна відповідальність передбачена у 

КЗпП України і застосовується до всіх працівників згідно з правилами внутрішнього 
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трудового розпорядку підприємства, установи, організації. Слід зазначити, що 

правила внутрішнього трудового розпорядку є основою трудової дисципліни на 

підприємстві, установі, організації. Правила  внутрішнього трудового розпорядку 

затверджуються трудовим колективом за поданням роботодавця і погоджуються 

виборним органом первинної профспілкової організації, на основі Типових правил 

внутрішньо трудового розпорядку, які затвердженні постановою Держкомпраці 

СРСР і Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 20 липня 1984 року 

№213. У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників 

діють статути і положення про дисципліну, наприклад «Дисциплінарний статут 

прокуратури України», який затверджено постановою Верховної Ради України від 6 

листопада 1991 року №1796-XII. 

Трудова дисципліна на підприємстві, установі, організації забезпечується 

різними методами. Чинний КЗпП України визначає, що заохочення застосовуються 

роботодавцем у будь якому вигляді та формі, при умові, що такий вид передбачений 

правилами внутрішнього трудового розпорядку, які діють на підприємстві, установі, 

організації. Заохочення оголошуються наказом по підприємству та заносяться до 

трудової книжки працівника. За радянських часів популярними видами заохочення 

були почесні грамоти із занесенням на дошку пошани, подяки інші види 

громадських відзнак.  

Одним із ефективних методів забезпечення трудової дисципліни є метод 

примусу, який полягає у застосуванні до працівника дисциплінарних стягнень. 

Дисциплінарні стягнення накладаються на працівника за вчинення дисциплінарного 

проступку. Стаття 147 КЗпП України встановлює, що до порушника трудової 

дисципліни може бути застосовано лише один із двох видів стягнень – догана або 

звільнення. Норми вказаної статті зазначають, що законодавством, статутами і 

положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій 

працівників й інші дисциплінарні стягнення. Наприклад, згадуваний вище 

Дисциплінарний статут працівників прокуратури України, передбачає для 
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працівників прокуратури наступні види стягнень: догана; пониження в класному 

чині; пониження в посаді; позбавлення нагрудного знаку "Почесний працівник 

прокуратури України"; звільнення; звільнення з позбавленням класного чину. 

Застосування дисциплінарного стягнення повинно бути проведено з 

дотриманням визначеною законодавством процедури, в інакшому випадку 

працівник, в судовому порядку, може визнавати таке дисциплінарне стягнення 

недійсним. Процедура застосування дисциплінарного стягнення до працівника 

вимагає від роботодавця послідовних дій: 1) виявлення дисциплінарного проступку 

протягом шести місяців дня його вчинення працівником; 2) витребування у 

працівника письмових пояснень; 3) у разі відмови працівника надати письмові 

пояснення, скласти акт про зміст проступку та відмову надати пояснення з 

посиланням на свідків; 4) протягом одного місяця, з дня виявлення проступку, 

накласти на працівника один із видів дисциплінарного стягнення, шляхом 

оголошення його в наказі по підприємству, установі, організації; 5) ознайомити 

працівника з наказом про оголошення стягнення під розписку (у разі його відмови 

скласти акт про відмову); 6) якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного 

стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважати 

його таким, що не мав дисциплінарного стягнення (при позитивній поведінці 

працівника стягнення може бути зняте до закінчення одного року). 

Від дисциплінарної відповідальності слід відрізняти матеріальну 

відповідальність суб’єктів трудових правовідносин. Ці два види відповідальності 

різні як за своїм характером та порядком застосування. 

Матеріальна відповідальність – це двостороння відповідальність сторін 

трудового договору, яка наступає у зв’язку з невиконанням або неналежним 

виконанням трудових обов’язків, і може бути застосована лише при наявності умов і 

підстав передбачених законодавством.  

Відповідно до ст.130 КЗпП України підставами матеріальної відповідальності є 

порушення працівником трудових обов’язків та спричинення шкоди. Серед умов 
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матеріальної відповідальності, прийнято виділяти: наявність шкоди; наявність 

протиправних дій, що спричинили шкоду; наявність причинного зв’язку між 

протиправними діями та спричиненою шкодою; вина працівника. Особливістю 

матеріальної відповідальності в трудовому праві, яка і відрізняє її від цивільно-

правової майнової відповідальності є те, що працівник відповідає лише за пряму 

дійсну шкоду. Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 

організаціям» від 29 грудня 1992 року №14 ,  під прямою дійсною шкодою потрібно 

розуміти втрату, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для 

підприємства здійснити затрати на відновлення, придбання майна чи інших 

цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником 

трудових обов’язків, грошові виплати. Лише при наявності зазначених підстав і умов 

може наступити матеріальна відповідальність, відсутність хоч би однієї із них 

виключає можливість настання матеріальної відповідальності. 

Чинний КЗпП України встановлює два види матеріальної відповідальності: 

обмежену і повну. Відповідно до ст.133 КЗпП України обмежена матеріальна 

відповідальність покладається як на працівників так і роботодавців (в редакції статті 

– керівники підприємств, установ, організацій). Отже, обмежена матеріальна 

відповідальність застосовується до: 

1) працівників - за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, - у розмірі 

заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку. У 

такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за зіпсуття або 

знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального 

одягу та інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією 

працівникові в користування; 

2) керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників, а також 

керівників структурних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх  
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заступників - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього 

місячного заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно 

зайвими  грошовими  виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання 

матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям необхідних заходів до 

запобігання простоям, випускові недоброякісної продукції, розкраданню, знищенню 

і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних цінностей. 

Стосовно повної матеріальної відповідальності то відповідно до ст.134 КЗпП 

України працівники несуть матеріальну відповідальність у випадках, коли: 

1) між працівником і підприємством,  установою, організацією відповідно до 

законодавства, укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної 

матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, 

переданих йому для зберігання або для інших цілей; 

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою 

довіреністю або за іншими разовими документами; 

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у 

кримінальному порядку; 

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані; 

5) шкоди  завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям 

матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а 

також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших 

предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в 

користування; 

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну 

відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при 

виконанні трудових обов'язків; 

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків; 

8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника 

на іншу роботу; 
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9) керівник  підприємства, установи,  організації всіх форм власності, винний  у 

несвоєчасній виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати 

компенсацій за порушення строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет 

України та місцеві бюджети, юридичні особи державної форми власності не мають 

заборгованості перед цим підприємством. 

 Різновидом повної матеріальної відповідальності є колективна (бригадна) 

матеріальна відповідальність, яка застосовуються лише за умов, що робота 

виконується бригадою спільно, відсутня можливість укладення індивідуальних 

договорів про повну матеріальну відповідальність з кожним членом бригади і така 

робота пов’язана з зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням або 

застосуванням у процесі виробництва переданих бригаді цінностей. 

Розмір заподіяної підприємству, установі, організації шкоди визначається за 

фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, виходячи з 

балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням зносу 

згідно з установленими нормами. 

6. Трудові спори. 

 У випадку порушення прав працівників або інших суб’єктів трудового права 

виникає трудове правопорушення яке, як правило, призводить до трудового 

конфлікту. В більшості випадків трудові розбіжності вирішуються шляхом 

переговорів працівників або їх представників, в особі виборних органів первинної 

профспілкової організації, з роботодавцем. Але якщо конфлікт не був вирішений 

сторонами добровільно, тоді він переходить в стадію трудового спору та передається 

на розгляд спеціально уповноважених органів по вирішенню трудових спорів. Таким 

чином, трудові спори – це неврегульовані шляхом переговорів розбіжності між 

працівником (колективом працівників) та роботодавцем, що стосуються 

встановлення, зміни та припинення істотних умов праці та дотримання норм 

трудового законодавства в процесі їх трудової діяльності. 
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 Трудові спори в залежності від суб’єкту, який ініціював спір поділяються на 

індивідуальні трудові спори та колективні трудові спори (конфлікти). При 

індивідуальному трудовому спорі захищаються суб’єктивні права та законні 

інтереси певного працівника (наприклад, спір про поновлення працівника на роботі у 

зв’язку із незаконним звільненням), а при колективному спорі (конфлікті) 

захищаються права та інтереси всього трудового колективу або його частини, а 

також права виборного органу первинної профспілкової організації.   

 Індивідуальний трудовий спір відрізняється від колективного за двома 

критеріями: за суб’єктом та за предметом спору. Так, суб’єктами індивідуального 

трудового спору виступають: з однієї сторони – роботодавець, а з  другої сторони – 

працівник чи особа, яка раніш перебувала в трудових відносинах з роботодавцем або 

особа, яка мала намір укласти трудовий договір з роботодавцем, але отримала 

необґрунтовану відмову у прийнятті на роботу. Сторонами колективного трудового 

спору(конфлікту) завжди є колективні суб’єкти: роботодавець чи об’єднання 

роботодавців – з однієї сторони та колектив найманих працівників, виборні органи 

первинних професійних організацій чи їх об’єднання чи інші уповноважені 

трудовими колективами представники – з іншої сторони.  

 Предметом індивідуального трудового спору, як правило, є порушення 

трудового законодавства або трудового договору и лише в деяких випадках 

порушення умов колективного договору (угоди). Колективний трудовий спір 

(конфлікт), в свою чергу, завжди пов'язаний з укладенням, зміною чи невиконанням 

колективного договору (угоди).  

 Індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями по трудовим спорах та 

місцевими загальними судами. Такий порядок розгляду трудових спорів між 

працівниками і роботодавцями застосовується незалежно від форми трудового 

договору, але він не поширюється на трудові спори суддів, прокурорсько-слідчих 

працівників, а також трудові спори, які згідно із ст. 232 КЗпП України підлягають 
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безпосередньому розгляду в місцевому загальному суді (спори про поновлення на 

роботі, відшкодування матеріальної шкоди та інші). 

 Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами трудового 

колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менше 15 

чоловік. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний 

строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, 

а у спорах про виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким 

строком. Трудовий спір розглядається комісією у десятиденний строк з дня подання 

заяви у присутності працівника, який подав заяву або його представника та 

представника роботодавця. Комісія приймає рішення більшістю голосів її членів, 

присутніх на засіданні. Рішення може бути оскаржене сторонами до суду в 

десятиденний строк з дня вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його 

копії, у випадку відсутності заяви до суду про оскарження, роботодавець 

зобов’язаний виконати рішення комісії у триденний строк. У разі невиконання 

роботодавцем рішення комісії, працівнику видається посвідчення, яке він має право 

пред’явити державному виконавцю з метою примусового виконання рішення комісії 

по трудових спорах. 

 Слід зазначити, що комісія по трудових спорах є первинним органом по 

розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, установах, організаціях. 

Водночас, відповідно до ст. 55, 124 Конституції України для вирішення трудового 

спору, працівник має право на безпосереднє звернення до суду. Таке право у нього 

виникає  у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про 

порушення свого права, у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення 

наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки, а у спорах про оплату праці 

– строк звернення до суду необмежений. 

 Правове регулювання вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 

здійснюється нормами  Закону України «Про порядок вирішення колективних 
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трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року та рядом інших нормативно-

правових актів. 

 Під колективним трудовим спором (конфліктом) розуміють розбіжності, що 

виникли між сторонами соціально-трудових відносин щодо встановлення нових або 

заміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 

укладення чи зміни колективного договору, угоди, виконання колективного 

договору, угоди або їх окремих положень; невиконання вимог законодавства про 

працю. Розгляд таких спорів здійснюється примирною комісією або трудовим 

арбітражем. Примирна комісія – це орган, призначений для вироблення рішення, що 

може задовольнити сторони колективного спору (конфлікту), який складається із 

сторін і утворюється за ініціативою однієї із сторін. Трудовий арбітраж – це орган,  

який складається із залучених сторонами фахівців,експертів та інших осіб і приймає 

рішення по суті трудового спору (конфлікту), що виник з приводу виконання 

колективного договору (угоди), невиконання вимог законодавства про працю або в 

разі неприйняття примирною комісію погодженого рішення щодо вирішення 

трудового спору (конфлікту). 

 Якщо примирні органи не змогли врегулювати розбіжності між сторонами, то 

наймані працівники або уповноважені ними органи мають право вжити всіх 

дозволених законодавством способів задля досягнення висунутих вимог, в тому 

числі і проведення страйку. Слід зазначити, що  страйк, буде визнано законним лише 

в тому випадку, якщо він проводиться відповідно до Закону України «Про порядок 

вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 року. 

Резюме за змістом теми: Конституція України закріплює цілий комплекс 

трудових прав громадянина, в тому числі право на добровільну працю, на безпечні 

умови праці, на заробітну плату не нижчу встановленого законом мінімуму, право на 

відпочинок, обмеження максимальної тривалості робочого часу, захист від 

незаконного звільнення  тощо. Право громадян на працю реалізується шляхом 

укладення трудового договору, за яким працівник зобов’язується особисто 
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виконувати доручену йому роботу, а роботодавець зобов’язується створити 

працівникові належні умови праці та оплатити цю роботу. Трудове право – провідна 

галузь права, яка регулює відносини у сфері застосування та організації праці.  

Терміни та поняття до теми:  

Предмет трудового права складають відносини пов’язанні з застосування 

праці та відносини, які не пов’язанні із цим процесом, але похідні від нього. 

Джерела трудового права - це форми виразу волі держави, суспільства чи 

окремих суб’єктів, норм права з метою врегулювання суспільних відносин  у сфері 

праці. 

Колективний договір – це взаємозобов’язальна угода про регулювання 

виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та узгодження працівників 

та роботодавця. 

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, 

установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов’язується  виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням 

внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, 

організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 

виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні 

для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін. 

Робочий час – це встановлений централізованими, галузевими чи локальними 

нормативними актами час під час якого працівник зобов’язаний виконувати свої 

трудові обов’язки. 

Відпустка – це вільний від роботи час, який обчислюється у календарних днях, 

протягом  якого за працівником зберігається його робоче місце, його середній 

заробіток, пільги та гарантії. 
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Дисциплінарна відповідальність – це одностороння відповідальність 

працівника за невиконання ним трудових обов’язків, які покладенні на нього 

трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Матеріальна відповідальність – це двостороння відповідальність сторін 

трудового договору, яка наступає у зв’язку із невиконанням або неналежним 

виконанням трудових обов’язків, і може бути застосована лише при наявності умов і 

підстав передбачених законодавством. 

Питання для самоконтролю 

1. Кого слід віднести до суб’єктів трудових правовідносин? 

2. Вкажіть сторони колективного договору. 

3. За якими ознаками слід відрізняти трудовий договір від договору 

підряду?  

4. Які є види трудового договору? 

5. Відмінність переміщення від переведення? 

6. Які особливості припинення трудового договору з ініціативи 

роботодавця? 

7. Дайте визначення поняття «режим робочого часу». 

8. Охарактеризуйте види часу відпочинку. 

9. Які види дисциплінарної відповідальності ви знаєте? 

10. Назвіть підстави виникнення повної матеріальної 

відповідальності.  

11. Хто є сторонами колективного трудового спору (конфлікту)? 

12. Які індивідуальні трудові спори розглядаються безпосередньо в 

судах? 
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Тема: ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО  

1. Предмет, метод, принципи та джерела земельного права. 

2. Правові форми використання земель. 

3. Управління в галузі використання і охорони земель. 

4. Склад та категорії земель України. 

5. Охорона земель.  

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати: чинні норми земельного та аграрного права; особливості правового 

регулювання відносин власності на землю та користування землею; порядок 

державного управління у сфері земельних та аграрних відносин; склад земельного 

фонду України та правовий режим окремих категорій земель; вимоги чинного 

законодавства щодо раціонального використання та охорони земельних ресурсів; 

правовий статус, порядок створення та функціонування суб’єктів аграрного 

господарювання. 

1) уміти: виявляти співвідношення та взаємозв’язок земельного права із 

суміжними галузями права (конституційним, адміністративним та цивільним); 

реалізовувати на практиці права власників земельних ділянок і землекористувачів та 

дотримуватись покладених на них обов’язків; застосовувати набуті знання під час 

використання земельних ділянок різного цільового призначення; свідомо 

дотримуватись вимог чинного законодавства щодо охорони земель; виявляти 

співвідношення та взаємозв’язок аграрного права із суміжними галузями права 

(конституційним, адміністративним, цивільним та земельним). 

1. Предмет, метод, принципи та джерела земельного права. 

Земельне право є самостійною галуззю права в системі права України. Як 

відомо, будь-яка галузь права, для того, щоб бути власне самостійною галуззю, 
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повинна мати певні специфічні ознаки, які б відрізняли її від інших галузей права. За 

загальним правилом теорії права такими ознаками є власний предмет та метод 

правового регулювання, а також принципи, на яких базується галузь права, функції, 

які вона призначена виконувати, та кодифікований нормативний акт, який є 

основним джерелом зазначеної галузі31. 

Предметом регулювання земельного права є суспільні відносини, об’єктом яких 

виступає земля (земельні відносини). Отже, земельне право є системою правових 

норм, що регулюють земельні відносини з метою забезпечення раціонального 

використання земель, їх охорони від негативного впливу, захисту прав громадян та 

юридичних осіб на землю і додержання встановленого правопорядку в галузі 

земельних відносин. 

Методами регулюючого впливу права на земельні відносини є імперативний і 

диспозитивний.  

Імперативний метод передбачає здійснення впливу на учасників земельних 

відносин за допомогою видання обов’язкових до виконання приписів і встановлення 

заборон. Він застосовується у сфері державного управління в галузі земельних 

відносин, при здійсненні землеустрою, веденні державного земельного кадастру 

(надання земельних ділянок, обов’язкова державна реєстрація земельних ділянок 

тощо), проведенні моніторингу земель, встановленні обмежень щодо використання 

земель (мораторій на продаж сільськогосподарських земель) тощо. У цих випадках 

уповноваженим виступає відповідний орган державної влади, який видає обов’язкові 

до виконання приписи або встановлює заборони, а зобов’язаним – власник чи особа, 

яка використовує земельну ділянку.  

Диспозитивний метод визначає межі дозволеної поведінки учасників 

земельних відносин і надає їм можливість вільно і самостійно регулювати свої 

відносини в рамках встановлених меж. Диспозитивний метод призначений для 
                                                   

31 Теорія держави і права: Навч. Посібник / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін. – К., 1995. –    С. 125-
126. 
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регулювання взаємовідносин власників земельних ділянок із приводу використання 

землі та господарювання на ній. Він ґрунтується на тому, що кожен власник має 

право на власний розсуд користуватися та розпоряджатися належною йому 

земельною ділянкою (продати, здати в оренду тощо). Власники землі мають 

можливість у визначених межах самостійно регулювати взаємовідносини між собою 

(наприклад, згідно ст. 93 Земельного кодексу України, під час укладання договору 

оренди землі сторони за погодженням встановлюють строк дії договору, який не 

може перевищувати встановлену законодавством тривалість – 50 років). 

Правовому регулюванню земельних відносин притаманне поєднання  

імперативного та диспозитивного методів, які постійно поєднуються між собою та 

доповнюють один одного.  

В основу правового регулювання земельних відносин закладені принципи, які 

відображають характер і тенденції розвитку змісту земельного права. До основних 

спеціальних принципів земельного права належать: 

1. Принцип правової рівності форм власності на землю. Відповідно до норм 

чинного законодавства в Україні встановлено три форми власності на землю: 

державна, комунальна та приватна (ст. 78 Земельного кодексу України). Всі 

зазначені форми власності визнаються рівноправними, тобто усі суб’єкти права 

власності на землю знаходяться у рівному правовому становищі.  

2. Принцип державного управління земельним фондом. Управлінськими 

повноваженнями у сфері використання і охорони земель наділений спеціальний 

орган – Державне агентство земельних ресурсів України. 

3. Принцип багатоманітності форм землекористування полягає у тому, що 

землекористування в Україні може здійснюватися не лише на основі придбання 

земельної ділянки у власність, а також на основі надання її у постійне або 

тимчасове користування (оренду). 

4. Принцип цільового використання землі. Усі землі України за основним 

цільовим призначенням поділяються на дев’ять різних категорій: землі 
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сільськогосподарського призначення; житлової та громадської забудови; природно-

заповідного та іншого природоохоронного призначення; оздоровчого призначення; 

рекреаційного призначення; історико-культурного призначення; лісогосподарського 

призначення; водного фонду; промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 

оборони та іншого призначення (ст. 19 Земельного кодексу України). Віднесення 

земель до тієї чи іншої категорії, а також зміна цільового призначення земель 

здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Суб’єкти земельних відносин повинні використовувати землі 

виключно за їх цільовим призначенням.  

5. Принцип пріоритетності сільськогосподарського використання земель. 

Згідно цього принципу землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні 

надаватися насамперед для сільськогосподарського використання. Для 

несільськогосподарських потреб мають надаватися землі, не придатні для ведення 

сільського господарства, або сільськогосподарські угіддя гіршої якості.  

6. Принцип раціонального використання і охорони земель. Його сутність 

полягає в одночасному забезпеченні ефективного використання земель та їх охорони 

від негативного впливу.  

7. Принцип платності використання земель. Плата за землю справляється у 

формі земельного податку (для власників землі і землекористувачів) або орендної 

плати (за земельні ділянки, надані в оренду).  

Центральне місце серед джерел земельного права займає Земельний кодекс 

України, прийнятий 25.10.2001 р.32 (далі – ЗК України). Він є загальногалузевим 

кодифікованим актом, що становить основу чинного земельного законодавства. 

Земельний кодекс України включає широке коло норм, які закріплюють основні 

положення, пов’язані з режимом використання і охорони земель, складом і цільовим 

призначенням земель, правами та обов’язками власників землі та землекористувачів, 

                                                   

32 Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3-4. – ст. 27. 
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регламентує питання набуття та реалізації прав на землю, гарантії цих прав, визначає 

компетенцію органів управління і контролю у галузі використання та охорони земель, 

відповідальність за порушення земельного законодавства тощо. 

Джерелами земельного права також є велика кількість законів України. До 

найбільш важливих, системоутворюючих належать закони: “Про оренду землі” від 

6.10.1998 р., “Про землеустрій” від 22.05.2003 р., “Про охорону земель” від 

19.06.2003 р., “Про державний контроль за використанням і охороною земель” від 

19.06.2003 р., “Про оцінку земель” від 11.12.2003 р. та деякі інші.  

2. Правові форми використання земель. 

Право власності на землю. У ст. 41 Конституції України закріплено три форми 

власності: приватна, комунальна та державна. Такі ж форми закріплюють ст.ст. 

325, 326, 327 ЦК України та ст. 78 ЗК України. 

Суб’єктами права приватної власності на землю відповідно до ст. 80 ЗК 

України є фізичні та юридичні особи. Законодавством встановлені різні правила 

щодо права власності на землю для громадян і юридичних осіб України та громадян 

іноземних держав, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та іноземних 

держав.  

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ЗК України громадяни України можуть набувати 

право власності на земельні ділянки на таких підставах: 

1. Придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни та іншими 

цивільно-правовими договорами (здійснюється в порядку та за правилами, 

встановленими ЦК України, з урахуванням особливостей, передбачених ЗК 

України); 

2. Безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності (згідно ст. 

121 ЗК України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм 

земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах: 

для ведення садівництва — не більше 0,12 га; для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах — не більше 0,25 га, в 
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селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га; для індивідуального 

дачного будівництва — не більше 0,10 га; для будівництва індивідуальних 

гаражів — не більше 0,01 га тощо). Особливість зазначеної процедури полягає у 

тому, що нею можуть скористатися лише громадяни України один раз за життя; 

3. Приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування 

(може мати місце щодо земельних ділянок, наданих громадянам  України у довічне 

успадковуване володіння на підставі Земельного кодексу Української Радянської 

Соціалістичної Республіки 1990 р.);  

4. Прийняття спадщини (як за законом, так і за заповітом у порядку і за 

правилами, встановленими ЦК України); 

5. Виділення в натурі (на місцевості) належної громадянину земельної частки 

(паю) – має місце під час приватизації земель державних та комунальних 

сільськогосподарських підприємств відповідно до ст. 25 ЗК України та Закону 

України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)” від 5.06.2003 р.33; 

6. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (згідно ст. 119 

ЗК України громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються 

земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про 

наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу 

державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу 

її у власність або надання у користування (в оренду).  

Юридичні особи України у земельних відносинах користуються такими ж 

правами, що і громадяни України. Відповідно до ч. 1 ст. 82 ЗК України юридичні 

особи можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення 

підприємницької діяльності на наступних підставах: 

                                                   

33 Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – ст. 314. 
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1. Придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни та іншими 

цивільно-правовими договорами (здійснюється в порядку і за правилами, 

встановленими ЦК України, з урахуванням особливостей, передбачених ЗК 

України); 

2. Внесення земельних ділянок засновниками до статутного фонду юридичної 

особи (за умови, що право внесення земельної ділянки не заборонене статутом чи 

законом); 

3. Прийняття спадщини (лише за заповітом у порядку і за правилами, 

встановленими ЦК України, з урахуванням особливостей, передбачених ЗК 

України); 

4. Виникнення інших підстав, передбачених законом (наприклад, набуття 

земельної ділянки за рішенням суду тощо). 

Отже, коло підстав набуття права власності на земельні ділянки юридичними 

особами вужче, ніж фізичними особами, оскільки за загальним правилом юридичні 

особи не наділені правом безоплатної приватизації землі.  

На сьогоднішній день право приватної власності на землю є обмеженим у 

законодавчому порядку. Так, відповідно до п. 15 Перехідних положень ЗК України 

зберігає чинність мораторій (заборона) на продаж сільськогосподарських земель. 

Крім того, встановлене обмеження площі земель сільськогосподарського 

призначення, яку фізичні чи юридичні особи можуть набувати у приватну власність. 

Згідно п. 13 Перехідних положень ЗК України на період до 1.01.2015 р. громадяни та 

юридичні особи можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського 

призначення загальною площею до 100 га. Ця площа може бути збільшена лише у 

випадку спадкування земельних ділянок. Зазначені обмеження стосуються лише 

земель сільськогосподарського призначення і не поширюються на інші категорії 

земель України.  
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Водночас існування мораторію на продаж сільськогосподарських земель не 

знаходить підтримки у багатьох науковців34, оскільки має цілу низку негативних 

наслідків. Сьогодні це питання є вкрай актуальним і дискутується не лише у 

наукових колах, а також серед народних депутатів України та юристів-практиків.  

Відповідно до ст. 83 ЗК України комунальною власністю є землі, які належать 

на праві власності територіальним громадам сіл, селищ та міст. Суб’єктом права 

комунальної власності є відповідні територіальні громади, які реалізують свої 

правомочності або безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування. За загальним правилом у комунальній власності перебувають усі 

землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а 

також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об’єкти комунальної 

власності.  

Державна власність на землю склалася історично та існувала з моменту 

виникнення держави як політико-правової організації суспільства. Питання полягає 

у тому, в яких межах земля належить державі. Відомо, що у радянський період 

держава була єдиним власником землі та інших природних ресурсів. Відповідно до 

ст. 84 ЗК України у державній власності перебувають усі землі України, крім 

земель комунальної та приватної власності. Тобто об’єктами права державної 

власності є не тільки конкретні індивідуально визначені земельні ділянки, а всі землі 

у просторових межах держави, не віднесені до комунальної та приватної власності 

(презумпція перебування земель у державній власності). Це означає, що у державі не 

може бути земельних об’єктів, які не належали б кому-небудь на праві власності 

(тобто були нічиїми), оскільки якщо земельні площі не є об’єктами комунальної чи 

приватної власності, то вони належать до об’єктів державної власності. 

                                                   

34 Див.: Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринку в Україні: Наукова доповідь. – К.: 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С 60-61;  Мірошниченко А.М. Земельне право 
України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – С. 136.; Горбулін В.П., 
Греков Л.Д., Юрченко А.Д. Земельні відносини, земельні ресурси і продовольча безпека: аналітичні матеріали. – К.: 
Інститут проблем національної безпеки при РНБОУ, 2005. – С. 32-33. 
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Суб’єктом права державної власності виступає держава в особі органів 

державної влади (Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів АРК, обласних, 

Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій).  

На відміну від громадян та юридичних осіб України, земельні права іноземних 

суб’єктів є суттєво обмеженими. Так, відповідно до ч. 5 ст. 22 ЗК України землі 

сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність 

іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та 

іноземним державам. Якщо ж такі землі прийняті іноземними суб’єктами у 

спадщину, то відповідно до ч. 4 ст. 81 та ч. 4 ст. 82 такі землі підлягають відчуженню 

протягом одного року. 

Право землекористування. На відміну від права власності на землю, яке 

складається з повноважень власника щодо володіння, користування і розпорядження 

землею, право землекористування можна визначити як сукупність повноважень 

суб’єкта на володіння і користування земельною ділянкою. Право 

землекористування завжди має похідний характер від права власності на неї, 

оскільки виникнення права користування залежить від особи, яка має право 

власності на цю ділянку (лише власник має право передати свою ділянку у 

користування іншій особі). При цьому власник може передавати користувачу своє 

право користування як в повному, так і в обмеженому обсязі (наприклад, лише для 

городництва, без права вирощування багаторічних насаджень; без права будівництва 

будівель чи споруд тощо). Але правомочність розпорядження завжди залишається за 

власниками земельних ділянок. 

Розрізняють право постійного та строкового землекористування (оренду). 

Відповідно до ст. 92 ЗК України право постійного користування земельною 

ділянкою — це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у 

державній або комунальній власності, без встановлення строку. Особливості цього 

виду землекористування полягають у його суб’єктному та об’єктному складі. Так, 

об’єктами права постійного землекористування є земельні ділянки всіх категорій 
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земель державної або комунальної власності. Суб’єктами права постійного 

землекористування можуть бути: підприємства, установи та організації, що належать 

до державної та комунальної власності (державні сільськогосподарські, промислові, 

будівельні та транспортні підприємства, комунальні житлово-експлуатаційні 

підприємства, природоохоронні, оздоровчі та наукові установи і навчальні заклади 

тощо); громадські організації інвалідів України, їх підприємства, установи та 

організації; релігійні організації України, статути яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку. 

У процесі проведення в Україні земельної та аграрної реформ важливого 

значення набуває така форма землекористування, як оренда. Відповідно до ст. 93 ЗК 

України право оренди земельної ділянки — це засноване на договорі строкове 

платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для 

провадження підприємницької та іншої діяльності. Більш детально відносини, 

пов’язані з орендою земельних ділянок, регулюються Законом України “Про оренду 

землі” від 6.10.1998 р.35 

Використання орендованих земельних ділянок здійснюється на підставі 

договору оренди землі, який укладається між орендодавцем та орендарем. Договір 

оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати 

орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар 

зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та 

вимог земельного законодавства. Договір оренди є консенсуальним, оплатним, 

двостороннім та строковим. Договір оренди землі укладається у письмовій формі, за 

бажанням однієї з сторін може бути посвідчений нотаріально, а також підлягає 

обов’язковій державній реєстрації.  

Орендне землекористування може бути короткостроковим (до 5 років) і 

довгостроковим (до 50 років). Орендна плата може справлятися у грошовій, 

                                                   

35 Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – ст. 280. 
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натуральній та відробітковій. Проте орендна плата за земельні ділянки, що 

перебувають  державній і комунальній власності, справляється виключно у грошовій 

формі (ст. 22 Закону України «Про оренду землі»).  

Право земельного сервітуту. Відповідно до ст. 98 ЗК України право 

земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки 

на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою 

(ділянками). Відповідно до ст. 99 ЗК України власники або землекористувачі 

земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів: 

право проходу та проїзду на велосипеді; право проїзду на транспортному засобі по 

наявному шляху; право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, 

трубопроводів, інших лінійних комунікацій; право прокладати на свою земельну 

ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку; 

право поїти свою худобу з природної водойми, розташованої на сусідній земельній 

ділянці; право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних 

матеріалів із метою ремонту будівель та споруд тощо. 

Встановлення сервітуту не призводить до позбавлення власника земельної 

ділянки, щодо якої він встановлений, жодної з його правомочностей – володіння, 

користування чи розпорядження землею. Більше того, земельний сервітут має 

здійснюватися способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, 

щодо якої він встановлений. 

Підставами встановлення земельного сервітуту є: договір, закон, заповіт або 

рішенням суду. Якщо між сторонами – власником земельної ділянки і особою, яка 

вимагає встановлення сервітуту, досягнута домовленість, виникнення сервітутного 

права можливе на основі договору. Істотними умовами такого договору будуть 

предмет сервітуту (його вид) та розмір плати за його встановлення. У разі 

недосягнення домовленості сервітутне право може виникнути на підставі судового 

рішення. Так, особа, зацікавлена у встановленні сервітуту, вправі пред’явити 

власнику сусідньої земельної ділянки позов. При цьому позивач повинен довести в 
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суді, що нормальне використання його земельної ділянки не можливе без обтяження 

сервітутом чужої земельної ділянки і що задовольнити його потреби іншим 

способом неможливо.  

Виникнення та посвідчення прав на землю. Важливе значення у чинному 

законодавстві та практиці використання земельних ресурсів надається посвідченню 

прав на землю. Відповідно до ст. 126 ЗК України право власності на земельну 

ділянку, а також право постійного землекористування посвідчується державним 

актом на право власності на земельну ділянку (або ж відповідно державним 

актом на право постійного користування земельною ділянкою).  

Крім того, згідно нещодавніх змін до ЗК України, право власності на земельну 

ділянку, набуту у власність із земель приватної власності без зміни її меж та 

цільового призначення, може посвідчуватися також цивільно-правовою угодою щодо 

відчуження земельної ділянки, у разі набуття права власності на земельну ділянку за 

такою угодою, або свідоцтвом про право на спадщину.  

Момент виникнення прав на землю має важливе практичне значення для їх 

реалізації. Відповідно до ст. 125 ЗК України суб’єктивне право власності на 

земельну ділянку, а також право постійного користування нею виникають з моменту 

державної реєстрації цих прав. 

Право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, 

зареєстрованим відповідно до закону.  

3. Управління в галузі використання і охорони земель. 

Основним спеціалізованим органом державного управління в галузі земельних 

відносин є Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство). 

Держземагентство є центральним органом виконавчої влади з питань земельних 

ресурсів, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра аграрної політики і продовольства України. 

Держземагентство здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через 

створені в установленому порядку територіальні органи в Автономній Республіці 
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Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах та містах (відповідні 

управління та відділи земельних ресурсів). 

Відповідно до ст. 15 ЗК України до основних повноважень Держземагентства 

належить: участь у формуванні державної політики в галузі земельних відносин і 

забезпечення її реалізації; координація робіт із проведення земельної реформи; 

участь у розробленні та реалізації загальнодержавних і регіональних програм 

використання та охорони земель; ведення державного земельного кадастру; 

організація здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за 

використанням та охороною земель тощо. 

До основних функцій державного управління в галузі використання та охорони 

земель належить здійснення землеустрою. Як видно з самого терміну „землеустрій” 

– це устрій, впорядкування поверхні землі. Основною метою землеустрою є 

організація раціонального використання земель шляхом впорядкування їх площ, 

встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень та 

окремих земельних ділянок; впорядкування територій існуючих земельних ділянок; 

створення сприятливого навколишнього середовища і поліпшення природних 

ландшафтів. 

Здійснення землеустрою регулюється ЗК України (ст.ст. 181-186) та Законом 

України „Про землеустрій” від 22.05.2003 р.36, який детально регулює порядок 

здійснення землеустрою; повноваження органів державної влади та місцевого 

самоврядування у сфері землеустрою; організацію і підстави проведення 

землеустрою; склад документації з землеустрою; організацію проведення 

землеустрою на загальнодержавному та місцевому рівні тощо. 

За загальним правилом землеустрій здійснюється Державним агентством 

земельних ресурсів України та його територіальними органами за рахунок коштів 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Водночас, розробка 

                                                   

36 Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 36. – ст. 282; 
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землевпорядних проектів, пов’язаних з охороною земель від селів, підтоплення, 

засолення, зсувів, розробка проектів відведення земельних ділянок, проектів 

впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань тощо може 

здійснюватися з ініціативи власників землі і землекористувачів за їх рахунок 

державними та недержавними землевпорядними підприємствами, установами та 

організаціями.  

Найважливішим інструментом державного управління земельним фондом є 

державний земельний кадастр (далі - ДЗК). Взагалі термін „кадастр” означає 

систематизовану сукупність даних стосовно кількісної та якісної характеристик 

відповідних видів природних ресурсів чи явищ.  

Порядок ведення державного земельного кадастру регламентується ЗК України 

(ст. ст. 193 - 204) та нещодавно прийнятим Законом України від 07.07.2011 р. «Про 

державний земельний кадастр»37, основні положення якого набирають чинності з 

01.01.2012 р. 

 Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону державний земельний  кадастр – це 

єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в 

межах державного кордону України, їх  цільове призначення, обмеження у їх 

використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, 

про розподіл земель між власниками і користувачами. Іншими словами, це звід 

систематизованих, науково-обгрунтованих та достовірних відомостей про землі всіх 

категорій (банк даних). 

Значення ДЗК полягає в тому, що він є державним інформаційним ресурсом, 

тобто призначений для забезпечення органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, усіх зацікавлених суб’єктів інформацією про природний стан, 

господарське призначення і правовий режим земель з метою їх раціонального 

                                                   

37 Голос України від 06.08.2011 р. - № 145. 
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використання та охорони, здійснення землеустрою, обґрунтування земельних 

програм тощо.  

Державний земельний кадастр ведеться Державним агентством земельних 

ресурсів України та його територіальними органами. Усі кадастрові відомості про 

землю оформлюються у вигляді земельно-кадастрової документації, яка може бути 

текстовою (відомості про власників землі і землекористувачів, правовий режим 

земель, їх кількість та якість, цінність і продуктивність) і картографічною (карти, 

плани, схеми та графіки). Склад і форми земельно-кадастрової документації 

затверджуються Держземагентством.  

Контроль за використанням і охороною земель являє собою одну з 

найважливіших функцій державного управління у сфері земельних відносин. Його 

завдання полягають у забезпеченні додержання органами державної влади та 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і 

громадянами вимог земельного законодавства України. Чинне законодавство 

передбачає такі види контрою за використанням та охороною земель: 

1. Державний контроль. Порядок його здійснення регламентується Законом 

України „Про державний контроль за використанням і охороною земель” від 

19.06.2003 р.38 Цей вид контролю має найбільш широку сферу застосування і 

включає контроль за додержанням земельного законодавства, раціональним 

використанням території, встановленим порядком надання і вилучення земельних 

ділянок; контроль режиму використання земельних ділянок відповідно до їх 

цільового призначення; контроль за якісним станом ґрунтів тощо. Він здійснюються 

шляхом проведення різноманітних перевірок, розгляду звернень юридичних і 

фізичних осіб, аналізу документації, пов’язаної з використанням та охороною 

земель, проведення моніторингу земель тощо. 

                                                   

38 Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – ст. 350. 
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2. Самоврядний контроль здійснюють сільські, селищні, міські, районні та 

обласні ради. Місцеві ради безпосередньо не наділені контрольними 

повноваженнями в галузі використання і охорони земель. Водночас вони мають 

повноваження, які опосередковано дозволяють їм контролювати земельні відносини 

на відповідних територіях (надання дозволів на спеціальне використання природних 

ресурсів місцевого значення; прийняття рішень про організацію територій і об’єктів 

природно-заповідного фонду місцевого значення; затвердження місцевих 

містобудівних програм, планів забудови населених пунктів та іншої містобудівної 

документації тощо). 

3. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється 

громадськими інспекторами відповідно до „Положення про громадських інспекторів 

з охорони довкілля”, затвердженого наказом Мінекоресурсів України від 27.02.2002 

р. № 8839. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, які досягли 

18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в органах 

Державної екологічної інспекції. Вони отримують посвідчення встановленого зразка, 

що підтверджують їх повноваження і видаються терміном на один рік з щорічним 

продовженням. У цьому посвідченні визначається територія, в межах якої може 

здійснювати свої повноваження громадський інспектор. Свої обов’язки громадські 

інспектори вони виконують на громадських засадах, без звільнення з основної 

роботи і без додаткової оплати праці. 

4. Склад та категорії земель України. 

До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі 

острови та землі, зайняті водними об’єктами. У той же час земельний фонд 

України не однорідний. За основним цільовим призначенням усі землі поділяються 

на різні категорії на основі природних ознак та соціально-економічного 

призначення цих земель. Кожна категорія земель має особливий правовий режим, 
                                                   

39 Див.: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України  від 27 лютого 2002 р. № 88 „Про затвердження 
Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля”. 
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тобто сукупність встановлених земельним законодавством правил щодо її 

використання та охорони. 

Віднесення земель до тієї чи іншої категорії, а також зміна цільового 

призначення земель здійснюється на підставі рішень органів державної влади або 

органів місцевого самоврядування. Землевласники та землекористувачі зобов’язані 

використовувати свої ділянки виключно за встановленим цільовим призначенням. 

Інакше має місце правопорушення, передбачене, зокрема, ст. 53 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

Водночас зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності 

громадян або юридичних осіб, може ініціюватися власниками земельних ділянок у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України40. 

Відповідно до ст. 19 ЗК України усі землі України за основним цільовим 

призначенням поділяються на такі категорії: 

1. Землі сільськогосподарського призначення. Відповідно до ст. 22 ЗК України 

землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для 

виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської 

науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей. 

Землі сільськогосподарського призначення поділяються на два основних види: 

сільськогосподарські угіддя, які використовуються як засіб виробництва у 

сільському господарстві (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та 

перелоги), та несільськогосподарські угіддя, які використовуються як територіальний 

базис для розміщення господарських шляхів, виробничих будівель та інших споруд, 

що обслуговують потреби сільського господарства. 

                                                   

40 Див.: „Порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб”, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. № 502. 
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Землі сільськогосподарського призначення є основним національним 

багатством України, тому згідно ст. 23 ЗК України зазначені землі мають 

пріоритетний режим використання, тобто надаються, насамперед, саме для 

здійснення сільськогосподарської діяльності. Особливості різних видів використання 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення (правовий режим земельних 

ділянок фермерських господарств, особистих селянських господарств, земельних 

ділянок для садівництва, городництва, земельних ділянок сільськогосподарських та 

несільськогосподарських підприємств) встановлений у ст. ст. 24-37 ЗК України та 

спеціальних нормативно-правових актах. 

2. Землі житлової та громадської забудови. Землі житлової та громадської 

забудови виконують важливу роль у житті суспільства, оскільки, займаючи 

порівняно невелику площу по відношенню до всієї території країни, ці землі є 

місцем проживання переважної більшості населення. 

Відповідно до ст. 38 ЗК України до земель житлової та громадської забудови 

належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для 

розміщення: житлової забудови (державних, комунальних та приватних житлових 

будинків і гаражів); громадських будівель і споруд (закладів освіти, охорони 

здоров’я, торгівлі тощо); інших об’єктів загального користування (вулиць, доріг, 

площ, пляжів, парків, скверів тощо). 

Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється 

відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної 

документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних 

норм, державних стандартів, регіональних та місцевих правил забудови. 

Призначення вказаних документів і вимоги, які до них ставляться, передбачені у 
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спеціальних законах: “Про основи містобудування” від 16.11.1992 р.41  та  „Про 

регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 р.42 

3. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення. 

Відповідно до ст. 43 ЗК України землі природно-заповідного фонду  — це ділянки 

суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають 

особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу 

цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду. До земель природно-заповідного фонду включаються: 

природні території та об’єкти (природні заповідники, національні природні парки, 

біосферні заповідники, заказники, пам’ятки природи) та штучно створені об’єкти 

(ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-

паркового мистецтва). 

Правовий режим земель природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення встановлений ЗК України (ст. ст. 43-46) та законом 

України “Про природно-заповідний фонд” від 16.06.1992 р.43. За загальним правилом 

ці землі можуть використовуватися у природоохоронних, науково-дослідних, 

оздоровчих, рекреаційних, освітньо-виховних цілях, а також для потреб моніторингу 

навколишнього природного середовища. Забороняється будь-яка господарська 

діяльність, яка негативно впливає чи може вплинути на стан природних комплексів 

та об’єктів. 

Відповідно до ст. 45, 83, 84 ЗК України землі природно-заповідного фонду 

можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності за 

виключенням територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну або 

іншу цінність (землі заповідників, національних природних парків тощо). 

                                                   

41 Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 52. – ст. 683; 
42 Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 34. – ст. 343; 
43 Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 34. – ст. 502. 
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4. Землі оздоровчого призначення. Відповідно до ст. 47 ЗК України до земель 

оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні 

властивості, які використовуються або можуть використовуватися для 

профілактики захворювань і лікування людей. Це, зокрема, курорти, лікувально-

оздоровчі місцевості та інші подібні території. Лікувальні властивості мають, як 

правило, не самі землі, а розташовані на них лікувальні ресурси (мінеральні і 

термальні води, лікувальні грязі, ропа лиманів і озер, морська вода тощо). 

Перелік населених пунктів, віднесених до курортних, встановлений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 р. № 157644. 

Згідно чинного законодавства забороняється використовувати землі 

оздоровчого призначення для здійснення будь-якої господарської діяльності, яка 

суперечить їх цільовому призначенню, негативно впливає або може вплинути на 

якісний стан зазначених земель, їх природні лікувальні фактори.  

За загальним правилом землі оздоровчого призначення можуть перебувати у 

державній, комунальній та приватній власності. Проте відповідно до ст. 83 та 84 ЗК 

України не можуть передаватися у приватну власність землі під об’єктами 

оздоровчого призначення, що мають особливу цінність. 

5. Землі рекреаційного призначення. Відповідно до ст. 50 ЗК України до земель 

рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації 

відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. Правовий режим 

земель рекреаційного призначення встановлюється крім земельного законодавства 

(ст. ст. 50-52 ЗК України) законодавством про рекреаційну діяльність, що включає 

законодавство про рекреаційні зони, туризм, фізичну культуру і спорт, музеї і 

музейну справу, положення лісового і водного законодавства, які стосуються 

здійснення рекреаційної діяльності тощо. 

                                                   

44 Див.: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1996 року № 1576 „Про затвердження переліку населених 
пунктів, віднесених до курортних”. 
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Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у державній, комунальній 

та приватній власності. Проте згідно ст. 83 ЗК України землі загального 

користування населених пунктів (майдани, вулиці, парки, пляжі, сквери тощо) не 

можуть передаватись із комунальної у приватну власність.  

6. Землі історико-культурного призначення. Відповідно до ст. 53 ЗК України 

до земель історико-культурного призначення належать землі, на яких 

розташовані об’єкти культурної спадщини (історико-культурні заповідники, 

меморіальні парки та кладовища, городища, кургани, давні поховання, наскальні 

зображення, залишки фортець тощо). Тому правовий режим цих земель крім 

земельного законодавства (ст. ст. 53, 54 ЗК України) встановлюється законодавством 

про охорону культурної спадщини (законами України “Про охорону культурної 

спадщини” від 08.06.2000 р.45 та “Про охорону археологічної спадщини” від 

18.03.2004 р.46). 

Відповідно до ст. 54 ЗК України землі історико-культурного призначення 

можуть знаходитися у державній, комунальній та приватній власності. Проте згідно 

ст.ст. 83 та 84 ЗК України землі під об’єктами історико-культурного призначення, 

що мають особливу цінність, не можуть передаватися у приватну власність.  

За загальним правилом на землях історико-культурного призначення 

забороняється будь-яка діяльність, що негативно впливає чи може вплинути на стан 

історико-культурних комплексів і об’єктів. Навколо історико-культурних 

заповідників,  меморіальних парків, давніх поховань, архітектурних ансамблів 

встановлюються охоронні зони. Проте останнім часом спостерігаються численні 

порушення правового режиму охоронних зон. Одним із найпоширеніших порушень, 

особливо у великих містах, є будівництво висотних будівель у межах цих зон, що 

призводить до руйнування давніх пам’яток архітектури. 

                                                   

45 Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 39. – ст. 333; 
46 Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 26. – ст. 361. 
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7. Землі лісогосподарського призначення. Відповідно до ст. 55 ЗК України до 

земель лісогосподарського призначення належать землі: вкриті лісовою 

рослинністю (деревною та чагарниковою) та не вкриті лісовою рослинністю 

(ділянки, зайняті лісовими шляхами, просіками, протипожежними розривами, а 

також зруби, згарища, пустирі тощо, які використовуються для потреб лісового 

господарства). Відносини, пов’язані із використанням земель лісогосподарського 

призначення, регулюються ЗК України (ст.ст. 55-57) та Лісовим кодексом України47.  

За загальним правилом землі лісогосподарського призначення можуть 

перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Зокрема, у ст. 56 ЗК 

зазначено, що громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату 

передаватись у власність замкнені (відокремлені одна від одної природними 

розривами) земельні ділянки лісогосподарського призначення площею до 5 га у 

складі угідь селянських, фермерських та інших господарств. Крім того, громадяни та 

юридичні особи можуть мати у власності ліси, створені ними на власних земельних 

ділянках, без обмеження їх площі. 

8. Землі водного фонду. Відповідно до ст. 58 ЗК України до земель водного 

фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими 

водними об’єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; 

прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім 

земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами 

та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими 

смугами водних шляхів. Правовий режим цієї категорії земель встановлюється ЗК 

України (ст. ст. 58-64) та Водним кодексом України48. 

                                                   

47 Див.: Лісовий кодекс України в редакції 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006.– № 21.– ст. 
170; 
48 Див.: Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 24. – ст. 189. 
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Відповідно до ст. 59 ЗК України землі водного фонду можуть перебувати у 

державній, комунальній і приватній власності. Громадянам та юридичним особам за 

рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть 

безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми загальною площею 

до 3 га. Крім того, власники на своїх земельних ділянках можуть створювати штучні 

водойми будь-якої площі. 

З метою охорони водних об’єктів від забруднення і засмічення вздовж 

усіх річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються 

прибережні захисні смуги. Ці смуги є природоохоронними територіями, на яких 

забороняється діяльність, що негативно впливає чи може вплинути на стан смуг, а 

також суперечить їх призначенню, зокрема: розорювання земель, садівництво та 

городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх 

таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд, у тому числі баз відпочинку, дач, 

гаражів та стоянок автомобілів; влаштування звалищ сміття і відходів; миття та 

обслуговування транспортних засобів тощо. 

9. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення. Відповідно до ст. 65 ЗК України землями промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються 

земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та 

організаціям для здійснення відповідної діяльності. 

Характерною ознакою цієї категорії земель є те, що вони не придатні для 

ведення сільського господарства або є сільськогосподарськими угіддями гіршої 

якості. А тому використовуються в якості просторового базису для розміщення 

об’єктів і споруд різного господарського призначення. Як правило, такі землі 

використовуються для відповідної господарської діяльності підприємствами, 

установами та організаціями (юридичними особами), хоч фізичні особи також 

можуть бути суб’єктами використання земель даної категорії. 
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Порядок використання земель цієї категорії встановлюється як ЗК України, так і 

розгалуженим спеціальним законодавством у сфері транспорту, енергетики, 

телекомунікацій тощо. 

5. Охорона земель. 

Відомо, що наша країна має унікальні земельні ресурси. Родючі українські 

чорноземи визнані еталоном у всьому світі. Проте на сьогоднішній день 

спостерігається стрімке погіршення якісного стану земельних ресурсів. Рівень 

гумусу на переважній більшості чорноземних ґрунтів значно скоротився, близько 

20% усіх земель забруднені шкідливими речовинами понад гранично допустимі 

концентрації, значні земельні площі підтоплені, засолені, покинуті внаслідок їх 

значної деградації, зайняті відходами виробництва, відвальними породами тощо. 

Такі негативні явища на сьогоднішній день охопили понад половину території 

України. Це зумовлює невідкладність вжиття термінових та ефективних заходів, 

спрямованих на охорону земельних ресурсів, у тому числі за допомогою правових 

засобів. 

Окрім ЗК України (ст.ст. 162-172) питання охорони земель також врегульовані 

нормами законів України “Про охорону земель”49 та “Про державний контроль за 

використанням і охороною земель” від 19.06.2003 р.50 

Охорона земель здійснюється шляхом проведення певного комплексу заходів, 

основними з яких є: розробка загальнодержавних, регіональних та локальних 

програм охорони земель; раціональна організація території; рекультивація 

порушених земель; застосування екологічно обґрунтованих методів ведення 

сільського господарства (терасування, додержання сівозмін 

тощо); меліорація і консервація земель; раціоналізація застосування пестицидів 

і агрохімікатів; створення об’єктів природно-заповідного фонду; встановлення 

                                                   

49 Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – ст. 349; 
50 Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – ст. 350. 
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нормативів екологічної безпеки ґрунтів, застосування заходів юридичної 

відповідальності за порушення земельного законодавства та інші. 

Однією з найважливіших проблем сучасності є охорона ґрунтів, оскільки із 

станом ґрунтів безпосередньо пов’язане забезпечення продовольством населення 

нашої планети, кількість якого постійно зростає. Відповідно до ст. 168 ЗК України 

грунти земельних ділянок є об’єктом особливої охорони. Це полягає у тому, що 

власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття 

та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без дозволу спеціальних 

органів. При здійсненні діяльності, пов’язаної з порушенням поверхневого шару 

ґрунту (за наявності відповідного дозволу), зазначені особи повинні здійснювати 

зняття, складування та зберігання ґрунту з наступним нанесенням його на ділянку, з 

якої він був знятий, або на іншу 

ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей (рекультивація 

земель). Родючий шар ґрунту, який не був використаний одразу у ході земляних 

робіт, підлягає зберіганню впродовж 20 років (протягом цього терміну, за оцінками 

фахівців, зберігається ґрунтова структура і може бути відновлена найважливіша 

властивість ґрунту - родючість).  

Відповідно до ст. 166 ЗК України рекультивація порушених земель — це 

комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на 

відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених 

земель. Їй підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані 

ґрунтів внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних 

та інших робіт. Для рекультивації порушених земель використовується ґрунт, знятий 

при проведенні зазначених робіт, шляхом його нанесення на ділянки без ґрунтового 

покриву. Комплекс робіт із рекультивації складається з двох етапів: технічного і 

біологічного: технічний етап охоплює здійснення заходів, спрямованих на 

впорядкування порушеної території (засипання прогинів, провалів, місць осідання 

грунту), а також нанесення грунтового покриву на підготовлені ділянки; біологіний 
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етап рекультивації включає внесення до грунту добрив, вирощування багаторічних 

трав’яних культур, а у разі потреби – проведення меліоративних робіт. 

Від рекультивації земель необхідно відрізняти меліорацію. Меліорація являє 

собою комплекс заходів, здійснюваних для збереження і підвищення  родючості 

грунтів. Тобто меліорація – це поліпшення земель, а не їх порушення з наступним 

відновленням.  

Меліорація буває різних видів: гідротехнічна меліорація передбачає заходи 

щодо поліпшення якості ґрунтів із несприятливим водним режимом (зрошення, 

осушення тощо); культуртехнічна меліорація – це впорядкування поверхні 

земельних ділянок (розчищення її від каменів, вирівнювання, викорчовування дерев 

тощо); хімічна меліорація охоплює заходи, спрямовані на поліпшення фізичних 

властивостей і хімічного складу ґрунтів (їх вапнування, гіпсування, збагачення 

фосфором та іншими мікроелементами); агротехнічна меліорація передбачає заходи 

щодо поліпшення агрофізичних властивостей ґрунтів, що містять корені дерев (їх 

глибоке меліоративне розпушення та інші заходи); агролісотехнічна меліорація – 

поліпшення ґрунтів шляхом використання корисних властивостей захисних 

лісонасаджень. 

Для екологічно уражених земель ЗК України передбачає особливий спосіб їх 

охорони – консервацію. Консервація земель – це тимчасове вилучення їх з 

господарського обігу для запобігання розвиту й усунення деградації ґрунтів, 

відновлення їх родючості та реабілітації забруднених територій. 

Консервація земель здійснюється шляхом припинення їх господарського 

використання на визначений термін та залуження або заліснення. У більшості 

випадків вона веде до трансформації сільськогосподарських угідь. Наприклад, орні 

землі перетворюються на пасовища чи сіножаті. Це має призвести до поступового 

відтворення ґрунтів під впливом природних процесів. Консервація земель 
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здійснюється відповідно до “Порядку консервації земель”, затвердженого Наказом 

Держкомзему України від 17.10.2002 р. № 17551.  

2. АГРАРНЕ ПРАВО 

1. Загальні положення аграрного права. 

2. Організаційно-правові форми суб’єктів аграрного господарювання. 

1. Загальні положення аграрного права. 

Аграрне право – це комплексна, інтегрована і спеціалізована галузь права, яка 

включає у себе правові норми, що регулюють аграрні відносини у сфері виробничої 

та пов’язаної із нею сільськогосподарської діяльності під час використання земель 

сільськогосподарського призначення різними аграрними суб’єктами. 

У даному визначенні комплексність аграрного права означає, що частина його 

норм – похідні від норм основних профільних галузей права: цивільного, 

адміністративного, трудового, земельного та інших. Тому в системі аграрного права 

є норми, що регулюють майнові, трудові, земельні, управлінські та інші відносини. 

Спеціалізованість аграрного права означає, що норми основних профільних 

галузей не механічно переносяться до його складу, а зазнають певної аграрної 

спеціалізації (пристосування, адаптації до предмету регулювання аграрного права), 

внаслідок чого вони стають аграрно-майновими, аграрно-трудовими, аграрно-

управлінськими та ін.  

Інтегрованість аграрного права означає єдине або однотипне правове 

регулювання відносин різноманітних аграрних суб’єктів. Так, норми аграрного права 

регулюють відносини: фермерських господарств, сільськогосподарських 

кооперативів, особистих селянських господарств, приватних, державних та 

комунальних аграрних підприємств та ін. Підставами для єдиного правового 

регулювання аграрних відносин цих суб’єктів є те, що всі вони здійснюють 

                                                   

51 Див.: Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 жовтня 2002 р. № 175 “Про Порядок 
консервації земель”. 
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використання земель сільськогосподарського призначення для виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Предметом  аграрного права є сукупність комплексних, інтегрованих та 

спеціалізованих суспільних аграрних відносин, які за своїм змістом є земельними, 

трудовими, майновими та організаційно-управлінськими та які функціонують у 

сфері здійснення аграрними суб’єктами сільськогосподарської виробничої та 

пов’язаної з нею іншої діяльності (усі відносини, пов’язані із здійсненням 

сільськогосподарської діяльності). 

Очевидно, що основними в системі аграрних відносин є земельні відносини 

щодо використання земель сільськогосподарського призначення як основного засобу 

виробництва. Із земельно-правовими тісно пов’язані майнові аграрні відносини щодо 

правового режиму майна суб’єктів аграрного господарювання (право власності на 

землю, засоби виробництва, інше майно). До предмета аграрного права належать 

також організаційні та управлінські відносини. Вони можуть мати внутрішній 

(відносини щодо управління суб’єктом господарювання) або зовнішній характер 

(відносини стосовно державного управління у відповідній галузі економіки).  

Характерною ознакою сучасної методології аграрного права України є 

поєднання державного правового регулювання аграрного сектора економіки 

(застосування імперативного методу) із господарською самостійністю аграрних 

суб’єктів (диспозитивного регулювання відносин).  

До основних спеціальних принципів аграрного права належать: 

1. Принцип пріоритетності сільського господарства в системі інших галузей 

народного господарства. Він обґрунтовується тим фактом, що селяни своєю працею 

створюють життєво необхідні і незамінні блага для всього суспільства – продукти 

харчування; виробляючи сільськогосподарську продукцію вони вирішують одну з 

найважливіших суспільних проблем – продовольчу.  

2. Принцип правової рівності суб’єктів аграрних відносин. Усі встановлені в 

Україні форми власності є рівноправними, тобто всі суб’єкти права власності рівні у 
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своїх правах та можливостях. Це створило умови для виникнення нових суб’єктів 

аграрних відносин, заснованих на приватній формі власності, – фермерських 

господарств, особистих селянських господарств, приватних сільськогосподарських 

підприємств та ін.  

3. Свобода аграрного підприємництва і добровільність вибору форм 

господарювання включає в себе добровільність вибору характеру, напрямів та 

способів діяльності суб’єктів господарювання, а також право вільного 

розпорядження виробленою сільськогосподарською продукцією.  

4. Принцип органічного зв’язку трудових і земельних відносин, адже процес 

сільськогосподарського землекористування являє собою використання в процесі 

трудової діяльності природних властивостей ґрунтів, зокрема їх родючості, з метою 

виробництва (вирощування) сільськогосподарської продукції. Це – 

найхарактерніший принцип для основної галузі сільськогосподарського виробництва 

– рослинництва. 

5. Принцип державної підтримки сільського господарства. Очевидно, що 

сільське господарство – це галузь виробництва з високим ступенем природного 

ризику внаслідок залежності від кліматичних та погодних умов, тривалим проміжком 

часу між вкладенням коштів і праці та одержанням прибутків від виробленої 

продукції, хворобами та шкідниками сільськогосподарських тварин і рослин тощо. 

Цим обумовлена необхідність державної підтримки сільськогосподарського 

виробництва, протекціоністська роль держави стосовно забезпечення прав аграрних 

суб’єктів і надання їм державної допомоги в складних природних умовах 

господарювання. Зазначений принцип отримав законодавче закріплення у Законі 

України „Про державну підтримку сільського господарства України”  від 24.06.2004 

р.52, яким передбачені численні механізми підтримки національного 

сільськогосподарського виробника. 

                                                   

52 Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 49. – ст. 527. 
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Основними джерелами аграрного права є закони. Проте на відміну від 

переважної більшості галузей права, аграрне право не має єдиного кодифікованого 

законодавчого акту. Натомість до джерел аграрного права належить велика кількість 

законів, що регулюють ті чи інші відносини в агропромисловому комплексі. До них, 

зокрема, відносять закони: "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.1997 р., 

“Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 р., “Про фермерське 

господарство” від 19.06.2003 р. та інші. 

Крім того, оскільки аграрні відносини мають комплексний характер і фактично 

складаються із земельних, майнових, трудових, управлінських та інших відносин, то 

значна кількість норм міститься в джерелах суміжних галузей права – земельного, 

цивільного, господарського та інших. 

Центральним органом державного регулювання та управління сільським 

господарством є Міністерство аграрної політики та продовольства України. 

Воно є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань 

формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої 

безпеки держави та державного управління у сфері сільського господарства.  

До основних повноважень Міністерства аграрної політики та продовольства 

України належить: участь у реалізації аграрної реформи; визначення основних 

напрямів державної політики у сфері використання і охорони земель 

сільськогосподарського призначення; прогнозування і планування розвитку галузей 

агропромислового комплексу; формування цінової політики на ринку 

сільськогосподарської продукції; здійснення на підприємствах усіх форм власності 

державного контролю за якістю вироблюваної сільськогосподарської продукції та 

сировини; здійснення заходів, спрямованих на розвиток насінництва, розсадництва, 

племінної справи у тваринництві тощо. 

2.Організаційно-правові форми суб’єктів аграрного господарювання. 

Суб’єкти аграрного господарювання багаточисельні та різноманітні. За 

організаційно-правовою формою їх можна поділити на: 
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1. Державні та комунальні сільськогосподарські підприємства. У зв’язку з 

проведенням аграрної та земельної реформ державний сегмент 

сільськогосподарського товарного виробництва істотно скоротився. Основну 

частину державних підприємств, представлених сьогодні в аграрному секторі 

економіки, становлять підприємства, головним завданням яких є або забезпечення 

науково-технічного прогресу в сільському господарстві, або обслуговування 

сільськогосподарських товаровиробників. До них належать дослідні і селекційні 

центри, тваринницькі комплекси, птахофабрики, кінні заводи, іподроми, парниково-

тепличні комбінати, підприємства, які вирощують лікарські рослини і культури, що 

містять наркотичні та отруйні речовини, різноманітні навчально-дослідні та 

навчально-виробничі господарства тощо. Крім того, створення державних 

сільськогосподарських підприємств доцільне в тих галузях народного господарства, 

в яких чинним законодавством дозволене здійснення діяльності тільки державним 

підприємствам. 

Особливості діяльності державних та комунальних підприємств 

встановлюються Господарським Кодексом України53 (гл. 8). Спеціального закону 

про державні та комунальні підприємства не існує.  

3. Господарські товариства. Правовий статус господарських товариств, у тому 

числі й тих, які функціонують в аграрному секторі економіки, встановлюється 

цивільним та господарським законодавством, у тому числі Законом України “Про 

господарські товариства” від 19.09.1991 р.54 

3. Сільськогосподарські кооперативи. Кооперативна форма організації праці в 

сільському господарстві вважається досить ефективною. Правовою основою 

функціонування сільськогосподарських кооперативів є ГК України, а також закони 

                                                   

53 Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. – ст. 144; 
54 Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49. – ст. 682; 
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України “Про сільськогосподарську кооперацію” від 17.07.1997 р.55 та “Про 

кооперацію” від 10.07.2003 р.56  

Закон “Про сільськогосподарську кооперацію”, на відміну від загального 

кооперативного закону, регулює діяльність тільки одного виду кооперативів – 

сільськогосподарських. Він є комплексним нормативно-правовим актом, що регулює 

взаємопов’язані між собою земельні, майнові, трудові, організаційно-управлінські та 

інші відносини, які мають місце в сільськогосподарському кооперативі. 

4. Фермерські господарства. На сьогоднішній день фермерське господарство – 

одна з найбільш перспективних організаційно-правових форм ведення сільського 

господарства, оскільки вона сприяє самостійності та зацікавленості виробника в 

кінцевих результатах його роботи. Виникнення фермерства в Україні пов’язане 

перед усім з формуванням інституту приватної власності на землю та зміною 

юридичної природи майнових відносин на селі. 

Відповідно до закону України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 

р.57 фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із 

створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну 

сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 

отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського 

господарства.  

Фермерське господарство є юридичною особою з наявністю усіх притаманних 

юридичній особі ознак. Воно є суб’єктом підприємницької діяльності у сфері 

товарного сільськогосподарського виробництва, тобто діє на аграрному ринку з 

метою отримання прибутку. 

Таке господарство може бути створене одним громадянином України або 

кількома громадянами, які є родичами або членами сім’ї. Членами господарства 

                                                   

55 Відомості Верховної Ради України. -  1997. – № 39. – ст. 261. 
56 Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 5. – ст. 35; 
57 Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 45. – ст. 363. 
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можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, 

які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства. Склад членів 

господарства не має кількісних обмежень. Право на створення фермерського 

господарства має кожний дієздатний громадянин 

України, який досяг 18 річного віку та виявив бажання. Першочергове право на 

створення такого господарства надається громадянам, які проживають у сільській 

місцевості, мають відповідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському 

господарстві. 

Земельні ділянки для ведення фермерських господарств надаються у приватну 

власність або у користування на умовах оренди із земель державної або комунальної 

власності на підставі положень чинного земельного законодавства. Так, відповідно 

до ст. 121 ЗК України безоплатно у приватну власність членам фермерського 

господарства передаються земельні ділянки у розмірі середньої земельної частки 

(паю). Земельні ділянки, розмір яких перевищує розмір земельної частки (паю), 

передаються у власність на підставі цивільно-правових угод (за викуп).  

Відповідно до чинного законодавства задля підтримки становлення та розвитку 

фермерських господарств їм надається державна допомога. З цією метою створений 

Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Його кошти 

спрямовуються на меліорацію земель, у тому числі їх зрошення та осушення, на 

консервацію та рекультивацію малопродуктивних сільськогосподарських угідь, на 

придбання сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів тощо), 

відшкодування відсотків за користування кредитами банків, страхування 

фермерських господарств та на інші цілі. 

5. Особисті селянські господарства. Особисте селянське господарство – це 

специфічна форма виробництва сільськогосподарської продукції особистою працею 

членів сільської сім’ї, яка заснована на приватній власності на землю, рухоме та 

нерухоме майно і спрямована, в першу чергу, на задоволення власних потреб сім’ї у 
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сільськогосподарській продукції, а також на реалізацію надлишків цієї продукції на 

ринку.  

Відповідно до Закону України “Про особисте селянське господарство” від 

15.05.2003 р.58 особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка 

проводиться без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або 

особами, які перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, 

з метою задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і 

споживання сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання  

послуг з  використанням  майна особистого селянського господарства, у тому числі 

й у сфері сільського зеленого туризму.  

Діяльність, пов’язана з веденням особистого селянського господарства, не 

відноситься до підприємницької. За цією ознакою вона відрізняється від 

підприємницької діяльності фермерського господарства. Особисте селянське 

господарство ведуть громадяни, які проживають у селі, працюють у сільському 

господарстві або на інших підприємствах, основний прибуток одержують саме як 

працівники суспільного виробництва та займаються веденням особистого 

селянського господарства у вільний від роботи час. Тому особисте селянське 

господарство доповнює суспільне виробництво, має щодо нього підсобний характер, 

є додатковим (а не основним) джерелом прибутків і має, в основному, споживчий 

характер. Таке господарювання здійснюється без створення юридичної особи і 

спрямоване перед усім на задоволення власних потреб членів особистого 

селянського господарства в сільськогосподарській продукції, для забезпечення 

кормами власної худоби і птиці. 

Для ведення особистого селянського господарства використовують земельні 

ділянки розміром до 2 га, надані особам у власність або оренду чи придбані на 

підставі цивільно-правових угод. Так, відповідно до ст. 121 ЗК громадяни України 

                                                   

58 Відомості Верховної Ради України. -  2003. –  № 29. – ст. 232. 
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мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею до 

2-х га. Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть бути 

власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя чи спільною 

частковою власністю членів господарства.  

Держава сприяє діяльності селянських господарств.  Таке сприяння, переважно, 

здійснюється у напрямках забезпечення селянських господарств сортовим насінням, 

племінною худобою, сільськогосподарською технікою та обладнанням, в організації 

надання ветеринарних, агрономічних, зоотехнічних та інших послуг, а також за 

іншими напрямками. 

Резюме за змістом теми 

Матеріал даної теми спрямований на формування комплексного уявлення про 

земельне право України як самостійну галузь права. 

Особлива увага звертається на форми власності на землю та форми 

землекористування, державне управління земельним фондом (у тому числі 

землеустрій та державний земельний кадастр), вимоги чинного законодавства щодо 

охорони земель (зокрема, рекультивацію, меліорацію та консервацію земель). 

Відбувається ознайомлення з різними категоріями земель України 

(сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-

заповідного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, 

водного фонду, лісогосподарського призначення тощо) та з особливостями 

правового режиму кожної категорії.  

У той же час наголошується, що земельне право – невід’ємна частина системи 

права України, а тому тісно пов’язане з іншими галузями. Найбільш тісний зв’язок 

земельне право має з аграрним правом, маючи спільний інститут земель 

сільськогосподарського призначення, які виступають основним засобом 

виробництва у сільському господарстві. 
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Базуючись на основних категоріях земельного права, матеріал другої теми 

спрямований на формування уявлення про аграрне право як комплексну галузь 

права. Робиться наголос на тому, що основними в системі комплексних аграрних 

відносин є земельні відносини щодо використання сільськогосподарських земель. 

Але якщо земельне право регулює правовий режим усіх категорій земель, у тому 

числі – земель сільськогосподарського призначення, то аграрне право – лише 

правовий режим останніх. При цьому норми земельного права є загальними 

положеннями, вихідними засадами, які дістають специфічний розвиток у нормах 

аграрного права, що регулюють господарсько-виробничу діяльність, пов’язану з 

використанням сільськогосподарських земель. 

Терміни та поняття до теми 

Земельне право – галузь права, яка являє собою систему правових норм, що 

регулюють земельні відносини з метою забезпечення раціонального використання 

земель, їх охорони від негативного впливу, захисту прав громадян та юридичних 

осіб на землю і додержання встановленого правопорядку в галузі земельних 

відносин. 

Предмет земельного права – суспільні відносини, об’єктом яких виступає 

земля (земельні відносини). 

Право постійного користування земельною ділянкою – право володіння і 

користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній 

власності, без встановлення строку. 

Право оренди земельної ділянки – засноване на договорі строкове платне 

володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для 

провадження підприємницької та іншої діяльності. 

Право земельного сервітуту – право власника або землекористувача земельної 

ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною 

ділянкою. 
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Державне агентство земельних ресурсів України (Держземагентство) - 

центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система 

відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх  цільове 

призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну 

характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і 

користувачами. 

Контроль за використанням та охороною земель – функція державного 

управління у сфері земельних відносин, яка полягає в забезпеченні додержання 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами, організаціями і громадянами вимог земельного законодавства України. 

Землі сільськогосподарського призначення – землі, надані для виробництва 

сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-

дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої 

інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської 

продукції, або призначені для цих цілей. 

Землі житлової та громадської забудови - земельні ділянки в межах населених 

пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських 

будівель і споруд, інших об’єктів загального користування. 

Землі природно-заповідного фонду - ділянки суші і водного простору з 

природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, 

екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до 

закону надано статус територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Землі оздоровчого призначення - землі, що мають природні лікувальні 

властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики 

захворювань і лікування людей. 

Землі рекреаційного призначення - землі, які використовуються для 

організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів. 
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Землі історико-культурного призначення - землі, на яких розташовані 

об’єкти культурної спадщини. 

Землі лісогосподарського призначення - землі, вкриті лісовою рослинністю, а 

також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються 

для потреб лісового господарства. 

Землі водного фонду - землі, зайняті: морями, річками, озерами, 

водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не 

зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та 

навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги 

відведення для них; береговими смугами водних шляхів. 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення - земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, 

установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності. 

Консервація земель -  це тимчасове вилучення їх з господарського обігу для 

запобігання розвиту й усунення деградації ґрунтів, відновлення їх родючості та 

реабілітації забруднених територій. 

Рекультивація порушених земель - комплекс організаційних, технічних і 

біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, 

поліпшення стану та продуктивності порушених земель. 

Меліорація земель - комплекс заходів, здійснюваних для збереження і 

підвищення  родючості грунтів. 

Аграрне право - комплексна, інтегрована і спеціалізована галузь права, яка 

включає у себе правові норми, що регулюють аграрні відносини у сфері виробничої 

та пов’язаної із нею сільськогосподарської діяльності під час використання земель 

сільськогосподарського призначення різними аграрними суб’єктами. 

Предмет аграрного права - сукупність комплексних, інтегрованих і 

спеціалізованих суспільних аграрних відносин, які за своїм змістом є земельними, 
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трудовими, майновими та організаційно-управлінськими та які функціонують у 

сфері здійснення аграрними суб’єктами сільськогосподарської виробничої та 

пов’язаної з нею іншої діяльності. 

Міністерство аграрної політики та продовольства України – спеціально 

уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, 

продовольчої безпеки держави та державного управління у сфері сільського 

господарства. 

Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із 

створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну 

сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою 

отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського 

господарства. 

Особисте селянське господарство - господарська діяльність, яка проводиться 

без створення юридичної особи фізичною особою індивідуально або особами, які 

перебувають у сімейних чи родинних відносинах і спільно проживають, з метою 

задоволення особистих потреб шляхом виробництва, переробки і споживання 

сільськогосподарської продукції, реалізації її надлишків та надання  послуг з  

використанням  майна особистого селянського господарства, у тому числі й у сфері 

сільського зеленого туризму. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке земельне право України? 

2. Який нормативно-правовий акт є основним джерелом земельного права? 

3. Які існують форми власності на землю? 

4. Хто є суб’єктом права комунальної власності на землю? 

5. Що таке право постійного користування земельною ділянкою? 

6. Який максимальний строк оренди земельної ділянки? 

7. Які існують підстави встановлення земельного сервітуту? 
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8. Якими документами може посвічуватися право приватної власності на земельну 

ділянку? 

9. Що таке землеустрій? 

10. Ким встановлюється цільове призначення (категорія) земельної ділянки? 

11. Чи можна будувати дачу на території прибережної захисної смуги вздовж 

Дніпра? 

12. Які землі підлягають рекультивації? 

13. Що таке консервація земель? 

14. У чому полягають особливості аграрного права як комплексної галузі права? 

15. Що є предметом аграрного права? 

16. В чому полягає принцип державної підтримки сільського господарства? 

17. З якого віку особа може бути членом фермерського господарства? 

18. Чи може громадянин Польщі заснувати фермерське господарство в Україні? 

19. Що таке особисте селянське господарство? 

20. Чи є особисте селянське господарство юридичною особою? 
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Тема: ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

1. Кримінальне право України: поняття, завдання, принципи та система. 

2. Злочин: поняття, ознаки та види. 

3. Кримінальна відповідальність: поняття та підстави. 

4. Покарання: поняття, мета та система. 

5. Загальна характеристика Особливої частини кримінального права України. 

6. Особливості окремих видів злочинів (злочини проти життя людини; злочини 

проти власності; злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням професійних послуг; злочини у сфері господарської 

діяльності). 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) з’ясувати особливості: поняття кримінального права як однієї з галузей права 

України, системи кримінального права України як галузі права, злочину як 

різновиду правопорушення, кримінальної відповідальності як виду юридичної 

відповідальності, складу злочину та його структурних частин (суб’єкта, об’єкта, 

суб’єктивної та об’єктивної сторони), покарання як одного із заходів кримінально-

правового впливу на злочинність, окремих видів злочинів тощо; 

2) вміти: відмежовувати злочин від проступку, орієнтуватися в системі КК 

України, надавати загальну кримінально-правову характеристику складам окремих 

видів злочинів та відрізняти їх один від одного (на прикладі злочинів проти життя 

людини, злочинів проти власності, злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг, та злочинів у 

сфері господарської діяльності) тощо.  

1. Кримінальне право України: поняття, завдання, принципи та система. 
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Кримінальне59 право України (як галузь права) – це сукупність правових 

норм, встановлених вищим органом законодавчої влади, що визначають, які 

суспільно небезпечні діяння є злочинами, та які покарання можуть бути застосовані 

до осіб, що їх вчинили. 

Предметом кримінального права є суспільні відносини, що виникають у зв’язку 

з вчиненням злочину і застосуванням до особи, що його вчинила, кримінального 

покарання. Завдання кримінального права як галузі права, визначені у ст. 1 

Кримінального кодексу України, серед них: правове забезпечення охорони прав і 

свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської 

безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, 

забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Зазначені 

завдання базуються на основоположних засадах, що є принципами кримінального 

права та поділяються на загальноправові та спеціальні (галузеві).  

Зазначені завдання базуються на основоположних засадах, що є принципами 

кримінального права та поділяються на загальноправові та спеціальні (галузеві).  

До загальноправових принципів відносять: законність, гуманізм, рівність 

громадян перед законом, справедливість, демократизм тощо. Серед спеціальних 

принципів, які властиві тільки кримінальному праву відносять: принцип 

законодавчого визначення злочину, принцип особистої відповідальності, принцип 

відповідальності тільки при наявності вини, принцип суб’єктивної осудності, 

принцип переваги пом’якшуючих відповідальність обставин, принцип повного 

відшкодування шкоди тощо. Зокрема: 

– принцип законності відображається у дотриманні та виконанні правових норм, 

правових приписів усіма суб'єктами – громадянами, організаціями, посадовими 

особами, органами державної влади. Передбачає також здійснення всіх правових 

форм діяльності держави, функціонування громадянського суспільства, громадян на 

                                                   

59 Поняття «кримінальне» походить від латинського «crimen» та означає злочин. 
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основі й у відповідності з нормами права, природними правами та обов’язками 

людини; 

– принцип гуманізму розкриває одну з найважливіших характеристик права, 

домінування у формуванні та функціонуванні правової системи природних 

невідчужуваних прав людини: право на життя, здоров'я, особисту свободу та 

безпеку, право на охорону своєї честі та репутації, недоторканність особи тощо; 

створення всіх умов, необхідних для нормального існування та розвитку особи. У 

кримінальному законодавстві: встановлює обставини, що пом’якшують 

відповідальність (ст. 66 Кримінального кодексу України); передбачає призначення 

більш м’якого покарання ніж передбачено законом (ст. 69 Кримінального кодексу 

України); звільняє особу від кримінальної відповідальності у випадках передбачених 

законодавством (розділ ІХ Загальної частини Кримінального кодексу України); 

звільняє особу від покарання та його відбування у випадках передбачених 

законодавством (розділ ХІІ Загальної частини Кримінального кодексу України); 

– принцип рівності означає рівність усіх перед законом, рівність прав та 

обов'язків, незалежно від національної, релігійної та іншої приналежності, 

службового та іншого становища, рівну відповідальність перед законом, рівний 

захист у суді; 

– принцип справедливості означає, що право виступає як міра справедливості в 

усіх сферах життєдіяльності людини та їх правового забезпечення. Принцип 

справедливості є важливим при вирішенні конкретних юридичних справ (наприклад, 

при визначенні міри кримінального покарання); 

– принцип демократизму полягає у тому, що закон про кримінальну 

відповідальність виражає волю всього народу України; 

– принцип особистої відповідальності означає, що до кримінальної 

відповідальності може бути притягнена фізична особа, що вчинила злочин. До 

кримінальної відповідальності не може бути притягнена інша особа (наприклад, 

знайомий, рідний брат, син тощо); 
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– принцип відповідальності тільки при наявності вини полягає у тому, що 

підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного 

діяння, яке містить склад злочину (ч.1 ст. 2 Кримінального кодексу України); 

– принцип переваги пом’якшуючих відповідальність обставин означає, що при 

конкуренції обтяжуючих та пом'якшуючих відповідальність обставин перевагу 

мають саме останні тощо. 

Норми кримінального права встановлюються лише Верховною Радою України 

шляхом прийняття законів (ч. 1. п. 22 ст. 92 Конституції України), тому основним 

джерелом права є Кримінальний кодекс України, прийнятий 5 квітня 2001 р., що 

набув чинності 1 вересня того ж року. Серед його особливостей, слід зазначити: 

– це єдине джерело кримінального права. Всі кримінально-правові норми 

повинні відповідати Конституції України та загальновизнаним принципам і нормам 

міжнародного права. Закон про кримінальну відповідальність повинен відповідати 

положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість 

яких надано Верховною Радою України (ч. 1, 5 ст. 3 Кримінального кодексу 

України). Рішенням Конституційного Суду України окремі норми кримінального 

права можуть бути визнані неконституційними (ст. 152 Конституції України). У 

такому випадку вони втрачають юридичну силу. Положення постанов Пленуму 

Верховного Суду України не є джерелом кримінального права. Він лише 

уповноважений здійснювати тлумачення кримінально-правовим нормам; 

– всі норми про кримінальну відповідальність містяться в Кримінальному 

кодексі України. Законодавство України про кримінальну відповідальність 

становить Кримінальний кодекс України. Закони України про кримінальну 

відповідальність, прийняті після набуття чинності Кримінального кодексу, 

включаються до нього після набрання ними чинності. Злочинність діяння, а також 

його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки 

Кримінальним кодексом (ст. 3 Кримінального кодексу України). 
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– до осіб, які порушили закон про кримінальну відповідальність, 

застосовуються судом заходи державного примусу – покарання, яке тягне за собою 

наявність у засудженої особи судимості, притаманної тільки кримінальному праву. 

Кримінальний кодекс України є систематизованим законодавчим актом, що 

складається з Загальної та Особливої частин, кожна з яких, складається з розділів, а 

розділи – з статей. У Загальній частині (складається з 15 розділів) визначається 

поняття злочину, ознаки суб’єкта злочину, вини, стадії вчинення умисного злочину, 

загальні засади призначення покарання, обставини, що виключають злочинність 

діяння тощо. Особлива частина (складається з 20 розділів) містить визначення діянь, 

які є злочинами, їх групування за родовими ознаками та вказівку на покарання, що 

може бути призначене за його вчинення. Зазначені частини є взаємозалежними за 

своїм змістом і тільки разом становлять кримінальне право як систему. Загальна 

частина містить положення, які мають значення для всіх складів злочину і покарань, 

передбачених у статтях Особливої частини Кримінального кодексу України.  

2. Злочин: поняття, ознаки та види. 

Одним із перших визначив поняття злочину римський юрист Ульпіан, який 

вважав, що злочин – це дія, пов’язана з насильством або обдурюванням. Пізніше, 

Чезаре Беккаріа (1738-1794 рр.) визначав, що злочин – це діяння, яке заподіює шкоду 

суспільству. На законодавчому рівні визначення злочину було закріплено в 1791 р. у 

Кримінальному кодексі Франції, потім у Кримінальному кодексі Наполеона 1810 р.  

Поняття злочину в Кримінальному кодексі України визначено, як: «суспільно 

небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину» (ст. 

11). Характерними його ознаками є:  

1. злочином є тільки діяння (дія (наприклад, «Умисне вбивство» ст. 115 

Кримінального кодексу України) або бездіяльність (наприклад, «Залишення в 

небезпеці» ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України)). Слід зазначити, що слово 

«діяння» старослов’янського походження, яке включає як активну (дію), так і 
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пасивну (бездіяльність) злочинну поведінку. Думки, переконання, якими б 

аморальними вони не були, не можуть бути злочином, оскільки не містять діяння; 

2. вчинене суб’єктом злочину. Відповідно до ч. 1 ст. 18 Кримінального кодексу 

України суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з 

якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність. 

Суб’єктом злочину може бути людина, що вчинила суспільно небезпечні діяння, та в 

момент вчинення злочину усвідомлювала характер своїх дій і могла ними керувати, 

тобто осудна, а також досягла віку кримінальної відповідальності (16 років); 

3. діяння є суспільно небезпечним. Сутність цієї ознаки полягає у тому, що в 

результаті діяння заподіюється істотна шкода або ж створюється загроза заподіяння 

такої шкоди суспільним відносинам, що охороняються законом. Суспільна небезпека 

визначається її характером та ступенем. Ці критерії дозволяють: відмежувати 

злочини від проступків; діянь, що через малозначність не є суспільно небезпечними; 

встановити тяжкість злочину та відмежувати один злочин від іншого; 

4. діяння є кримінально протиправним. Злочином є тільки діяння, яке 

передбачене Кримінальним кодексом України. Ця ознака характеризує юридичне 

вираження суспільної небезпеки; 

5. винність. Кримінальній відповідальності підлягають тільки особи, що винні у 

вчиненні злочину, тобто ті, які навмисно або з необережності вчинили суспільно 

небезпечні діяння. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 

бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 1 ст. 62 Конституції України 

та ч. 2 ст. 2 Кримінального кодексу України);  

6. кримінальна караність. За вчинення суспільно небезпечного діяння на особу 

накладається покарання, що передбачено санкцією кримінально-правової норми (її 

вид і розмір). Слід зазначити, що покарання, яке застосовується до особи, що 

вчинила злочин має індивідуальний характер. 
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У ч. 2 ст. 11 Кримінального кодексу України визначено, що: «Не є злочином дія 

або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, 

передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної 

небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи 

юридичній особі, суспільству або державі». Якщо хоча б одна ознака, передбачена в 

статті Особливої частини, відсутня у вчиненому діянні, то ч. 2 ст. 11 не може бути 

застосована. Слід пам’ятати, що діяння, яке передбачене ч. 2 ст. 11 Кримінального 

кодексу України не містить тієї суспільної небезпеки, яка є типовою для злочину та 

визнається малозначним: не заподіює шкоди охоронюваним законом суспільним 

відносинам або заподіює очевидно незначну шкоду. 

У теорії виділяють наступні критерії для здійснення класифікації злочинів: 

– за ступенем тяжкості; 

– за об’єктом посягання; 

– за формою вини; 

– за мотивом вчинення злочину; 

– за моментом закінчення злочину тощо. Наприклад, залежно від ступеня 

тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, 

тяжкі та особливо тяжкі. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене 

покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш 

м’яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад 

три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злочином середньої 

тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі 

не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

позбавлення волі на строк не більше п’яти років. Тяжким злочином є злочин, за який 

передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк 

не більше десяти років. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене 

основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч 
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неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад 

десять років або довічного позбавлення волі. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення 

якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, 

визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого 

за відповідний злочин. 

За об’єктом посягання злочини поділяють за ознаками родового об’єкта 

посягання: злочини проти основ національної безпеки України; злочини проти життя 

та здоров’я особи; злочини проти волі, честі та гідності особи; злочини проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи; злочини проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; злочини проти 

власності; злочини у сфері господарської діяльності; злочини проти довкілля; 

злочини проти громадської безпеки; злочини проти безпеки виробництва; злочини 

проти безпеки руху та експлуатації транспорту; злочини проти громадського 

порядку та моральності; злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення; 

злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, 

забезпечення призову та мобілізації; злочини проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян; злочини у сфері 

використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та 

комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку; злочини у сфері службової діяльності 

та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг; злочини проти 

правосуддя; злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

(військові злочини); злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного 

правопорядку. 

За формою вини злочини поділяються на: умисні та необережні злочини. 

За мотивом вчинення злочину: корисливі, з хуліганських мотивів тощо. 

За моментом закінчення злочину: матеріальні, формальні та усічені. 

3. Кримінальна відповідальність: поняття та підстави. 
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Кримінальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, що 

встановлюється уповноваженими органами держави, настає за вчинення суспільно 

небезпечного діяння та полягає в обмеженні нематеріальних та матеріальних благ 

засудженого. 

Слід зазначити, що кримінальній відповідальності властиві наступні ознаки: 

– є одним із видів юридичної відповідальності. Вона пов’язана з вчиненням 

злочину, тобто виникнення кримінально-правових відносин; 

– не тотожна покаранню, яке є найпоширенішою формою її реалізації; 

– настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду і 

зазвичай закінчується моментом припинення відбування покарання, яке здійснено на 

законній підставі; 

– може наставати на підставі норми Кримінального кодексу України; 

– є обов’язком особи, що вчинила злочин, що конкретизовані у вироку суду 

обмеження прав і свобод. 

У ч. 1 ст. 2 Кримінального кодексу України визначено, що підставою 

кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, 

яке містить склад злочину (сукупність встановлених у кримінальному законодавстві 

ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин). Обов’язковими 

елементами складу злочину є: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна 

сторона злочину. Зазначені елементи є взаємопов’язаними. Об’єкт взаємодіє з 

об'єктивною стороною, насамперед, через таку ознаку, як суспільно небезпечні 

наслідки. Об’єктивна сторона як акт вольової поведінки взаємодіє з суб’єктом 

злочину, бо саме він вчиняє діяння (дію чи бездіяльність), яке завдає шкоди 

об’єктові. Суб’єктивна сторона взаємопов’язана з об’єктивною, бо саме поведінка 

суб’єкта злочину зумовлена психічними процесами, які в ньому й відбуваються, й 

оцінку цим психічним процесам можна надати, лише дослідивши всі особливості 

злочинної поведінки суб’єкта злочину. Їх наявність разом у складі злочину є 

обов’язковою. Відсутність хоча б одного з них свідчить про відсутність складу 
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злочину взагалі. Розрізняють обов’язкові та факультативні ознаки елементів складу 

злочину. Обов’язковими ознаками є суспільно небезпечне діяння (ознака об’єктивної 

сторони), фізичність, осудність і досягнення віку, з якого настає кримінальна 

відповідальність (ознаки суб’єкта), вина в діянні суб’єкта (ознака суб’єктивної 

сторони). Факультативні ознаки є обов’язковими не у всіх складах злочину, а тільки 

у тих, де вони вказані в диспозиції норми Особливої частини Кримінального кодексу 

України або випливають з неї. Наприклад, мета не є обов’язковою ознакою у всіх 

складах злочину і там, де вона не вказана у диспозиції або не випливає з неї, 

умисний злочин може бути вчинений з будь-якою метою (наприклад, контрабанда – 

ст. 201 Кримінального кодексу України). А от фіктивне підприємництво, тобто 

створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), 

буде злочином тільки у тих випадках, коли це зроблено з метою прикриття 

незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (ст. 205 

Кримінального кодексу України).  

У тих випадках, коли ознаки не є ні обов’язковими, ні факультативними і не 

впливають на кваліфікацію діяння, вони є обставинами, що пом’якшують або 

обтяжують покарання (ст. 66, 67 Кримінального кодексу України). Зокрема, у п. 10 ч. 

1 ст. 67 Кримінального кодексу України передбачено, що вчинення злочину з 

особливою жорстокістю є обставиною, яка обтяжує покарання.  

Розглянемо детальніше всі елементи складу злочину. 

Об’єкт злочину – посягає злочин, чому заподіюється шкода. Будь-який злочин 

посягає на певні суспільні це те, на що відносини, пов'язані із особою та її правами, 

суспільними чи державними інтересами. Поширеною є «вертикальна» класифікація 

об’єктів: загальний, родовий та безпосередній. Загальним об’єктом злочину є 

суспільні відносини, які охороняються нормами кримінального права. Загальний 

об’єкт характеризує найбільш соціально значущі цінності, які держава вважає за 

необхідне захищати шляхом застосування норм кримінального права. Узагальнений 

перелік об’єктів кримінально-правової охорони визначається у ч. 1 ст. 1 
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Кримінального кодексу України: права і свобода людини і громадянина, власність, 

громадський порядок і громадська безпека, довкілля, конституційний устрій 

України, мир і безпека людства. Родовий об’єкт – це група однорідних суспільних 

відносин, які охороняються нормами кримінального права, частина загального 

об’єкта. Розділи Особливої частини Кримінального кодексу України сформовані 

саме за родовим об’єктом (злочини проти основ національної безпеки України 

(розділ І), злочини проти життя та здоров’я особи (розділ ІІ), злочини проти волі, 

честі та гідності особи (розділ ІІІ) тощо). Безпосередній об’єкт – це ті суспільні 

відносини, яким завдає шкоду суспільно небезпечне діяння, передбачене статтею 

Особливої частини Кримінального кодексу України, це частина родового об’єкта. 

Наприклад, об’єктом незаконного полювання (ст. 248 Кримінального кодексу 

України) є суспільні відносини, спрямовані на охорону, відтворювання й 

раціональне використання тваринного світу суходолу. Це частина родового об’єкта – 

суспільних відносин у сфері довкілля (злочини проти довкілля (розділ VIII 

Особливої частини Кримінального кодексу України)). 

Поняття об’єкт злочину пов’язується з ознакою суспільної небезпеки. 

Визначення об’єкта злочину надає змогу здійснити кваліфікацію діяння й 

відмежувати злочин від інших проступків. Так, за об’єктом злочину можна 

розмежувати, шахрайство (ст. 190 Кримінального кодексу України) і шахрайство з 

фінансовими ресурсами (ст. 222 Кримінального кодексу України) тощо. 

Від об’єкта злочину необхідно відрізняти предмет злочину. Об’єкт – це завжди 

суспільні відносини. Предмет злочину – це матеріальна річ на яку спрямований 

злочин. Це факультативна ознака, його мають не всі злочини. Наприклад, при 

крадіжці (ст. 185 Кримінального кодексу України) об’єктом злочину є відносини 

власності, а предметом – майно, річ тощо. Чітке встановлення предмета злочину, 

визначеного у Кримінальному кодексі України, із предметами, наявними у 

конкретній справі, має вирішальне значення для правильної кваліфікації діяння.  
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Предмет злочину необхідно відрізняти від знарядь та засобів вчинення злочину 

як ознак об’єктивної сторони складу злочину. Предмет виступає як «пасивна річ», а 

знаряддя і засоби – це «активні речі», за допомогою яких вчиняється злочин. 

Наприклад, викрадена вогнепальна зброя є предметом злочину, а вогнепальна зброя, 

за допомогою якої вчинено розбійний напад, є знаряддям злочину. 

Слід зазначити, що потерпілий не є предметом злочину. Потерпілим визнається 

фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної 

або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням 

завдано майнової шкоди (ч. 1 ст. 55 Кримінального процесуального кодексу 

України). Питання, пов’язані з особою потерпілого, досліджуються кількома 

науками: наукою кримінально-процесуального права, криміналістикою, 

кримінологією та віктимологією.  

Потерпілий – фізична особа – присутній не у всіх злочинах. Потерпілий є 

факультативною ознакою складу злочину, яка має безпосереднє відношення до 

об’єкта злочину. Якщо потерпіла особа характеризується певними ознаками, можна 

вести мову про «спеціального» потерпілого, наявність якого впливає на кваліфікацію 

діяння. Наприклад, кримінальна відповідальність за умисне вбивство передбачена ч. 

1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Посягання на життя державного чи 

громадського діяча, вчинене у зв’язку з їх державною чи громадською діяльністю, 

кваліфікується за ст. 112 Кримінального кодексу України. Вбивство або замах на 

вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів, у зв’язку з 

виконанням цим працівником службових обов’язків, а також члена громадського 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону або 

військовослужбовця, у зв’язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку, 

кваліфікується за ст. 348 Кримінального кодексу України. Вбивство або замах на 

вбивство захисника чи представника особи або їх близьких родичів, у зв’язку з 

діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги, кваліфікується за ст. 400 

Кримінального кодексу України. Вбивство особи чи її близького родича, у зв’язку з 
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виконанням цією особою службового або громадського обов’язку, розглядається як 

один із видів кваліфікованого вбивства (п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу 

України). 

Об’єктивна сторона злочину – це сукупність ознак, які характеризують 

зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння та посягає на об’єкти, що 

охороняються нормами кримінального права. Це зовнішній прояв людської 

поведінки, яку можна зафіксувати, побачити тощо. До ознак об’єктивної сторони 

складу злочину належать: 

1. суспільно небезпечне діяння; 

2. суспільно небезпечні наслідки діяння; 

3. причиновий зв’язок між діянням і наслідками; 

4. об’єктивні умови місця, часу, способу, обставин, знарядь і засобів вчинення 

злочину. 

Зазначені ознаки поділяються на дві групи: обов’язкові та факультативні. 

До першої групи належить суспільно небезпечне діяння у формі дії або 

бездіяльності. Діяння (дія або бездіяльність) – обов’язкова ознака об’єктивної 

сторони будь-якого складу злочину. До другої групи належать суспільно небезпечні 

наслідки, причиновий зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, 

об’єктивні обставини, з якими діяння пов’язане (місце, час, спосіб, обстановка, 

знаряддя та засоби вчинення злочину). Ці ознаки, фактично притаманні злочину як 

явищу об’єктивної дійсності, не завжди вказуються в статтях Особливої частини 

Кримінального кодексу України як ознаки конкретного складу злочину. 

Суспільно небезпечні наслідки та причиновий зв’язок між діянням і суспільно 

небезпечними наслідками є обов’язковими ознаками тільки для злочинів із 

матеріальним складом. У злочинах із нематеріальним складом зазначені ознаки не 

визначаються. Об’єктивні обставини (місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та 

засоби вчинення злочину) стають обов’язковими ознаками певних складів злочину 

тільки у випадках, коли вони передбачені в Кримінальному кодексі України. 
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1. Суспільно небезпечне діяння розкриває соціальний зміст кримінально-

правової поведінки. Діяння може визнаватися кримінально караним, якщо воно є 

виявом волі. Дія – це активний, усвідомлюваний акт поведінки суб’єкта, яким він 

вчиняє злочин, тобто суспільно небезпечне, винне і протиправне діяння. Дія 

починається з руху тіла в напрямку вчинення злочину. Злочинними будуть не тільки 

ті дії, які безпосередньо направлені на заподіяння шкоди охоронюваним об’єктам і 

описані в нормі закону як закінчені злочини. Це будуть і дії, які створюють умови 

для цього: дії, що характеризуються як готування до злочину, дії організаторів, 

підбурювачів, пособників. Кінцевим рухом буде або її припинення з незалежних від 

волі винного причин, або доведення злочину до кінця, в тому числі з настанням 

суспільно небезпечних наслідків, якщо вони передбачені в законі. Бездіяльність – це 

пасивна поведінка суб’єкта злочину, тобто не вчинення дій, які особа повинна була і 

могла вчинити. Для настання кримінальної відповідальності за бездіяльність має 

бути доведено, що: по-перше, на особу був покладений обов’язок діяти при 

конкретних обставинах саме так, а не інакше (так звана належність до дії). Він 

повинен бути обов’язково юридично закріплений. По-друге, особа не тільки повинна 

була діяти саме так, а не інакше, але й могла реально так діяти, виходячи з обставин 

конкретного випадку. Наприклад, в ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України 

кримінальна відповідальність зумовлена наявністю змоги надати допомогу 

потерпілому. У ч. 1 ст. 136 Кримінального кодексу України йдеться про 

відповідальність за ненадання допомоги особі, що перебуває в небезпечному для 

життя стані, при можливості надати таку допомогу, якщо це спричинило тяжкі 

тілесні ушкодження. 

Бездіяльність може мати прояв у одиничному факті утримання від вчинення 

обов’язкових дій, але може бути й системною у злочинній поведінці, наприклад, при 

порушенні вимог законодавства про охорону праці, коли суб’єкт злочину 

систематично не виконує покладених на нього обов’язків. Початком злочинної 

бездіяльності є той момент, коли особа, що зобов’язана й має можливість вчинити 
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певні дії, не робить цього, чим завдає шкоди суспільним відносинам охоронюваним 

кримінальним законодавством. Припиняється бездіяльність з моменту заподіяння 

шкоди, або коли загроза її заподіяння зникає. 

2. Суспільно небезпечні наслідки діяння. Будь-яке злочинне діяння викликає 

певні негативні наслідки в об’єктах, на які воно посягає, тобто в певних суспільних 

відносинах. Такі негативні наслідки настільки значні, що йдеться про суспільну 

небезпеку, яка випливає із вчиненого діяння.  

Суспільно небезпечні наслідки можуть бути класифіковані на наслідки 

матеріальні й нематеріальні. До матеріальних наслідків належать фізична шкода, яка 

завдається потерпілому (наприклад, тілесні ушкодження при заподіянні шкоди 

здоров'ю потерпілого), а також шкода майнового характеру (наприклад, при 

викраденні, чужого майна). Нематеріальні наслідки завдають організаційну, 

моральну, соціальну шкоду. Наприклад, моральна – погроза вбивством (ст. 129 

Кримінального кодексу України), організаційна – втеча з місця позбавлення волі або 

з-під варти (ст. 393 Кримінального кодексу України) тощо. Матеріальні наслідки 

можуть бути визначені в диспозиції статті Особливої частини Кримінального 

кодексу України. Нематеріальні встановленню фактично не підлягають (наприклад, 

наслідки розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення 

зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 

хвороби (ст. 132 Кримінального кодексу України), розголошення даних оперативно-

розшукової діяльності, досудового розслідування (ст. 387 Кримінального кодексу 

України). 

3. Причиновий зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно 

небезпечними наслідками. У теорії кримінального права під причиновим зв’язком 

визначають об'єктивний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і суспільно 

небезпечним наслідком, що настав, при якому діяння є безпосередньою причиною 

наслідку. 
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Обов’язковою умовою кримінальної відповідальності для матеріальних складів 

злочину є наявність ознаки об’єктивної сторони складу злочину – причинового 

зв’язку між дією (бездіяльністю) й суспільно небезпечними наслідками, що настали. 

Встановлення причинового зв’язку між діянням і наслідками передбачає, що в 

об’єктивній дійсності ці наслідки зумовлені певною поведінкою саме цієї особи, а не 

діями третіх осіб. У переважній кількості злочинів із матеріальним складом, діяння і 

наслідки здебільшого не мають розриву в часі, з очевидністю одне випливає з 

іншого, й, отже, встановлення причинового зв'язку не викликає складнощів. 

Прикладом можуть бути злочини, якими завдається майнова шкода: крадіжка (ст. 

185 Кримінального кодексу України тощо). Інша ситуація, коли у злочинах проти 

життя й здоров’я особи, проти безпеки виробництва, проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту тощо. У таких злочинах у ряді випадків тілесні ушкодження 

або смерть потерпілого настають не відразу.  

Для встановлення наявності або відсутності причинового зв’язку необхідно: 

– по-перше, встановити, чи було суспільно небезпечним діяння, яке 

досліджується як можлива причина настання наявної шкоди. За відсутності 

суспільної небезпеки діяння не потрібно встановлювати й причину настання шкоди, 

оскільки відсутність суспільно небезпечного діяння передбачає відсутність складу 

злочину, а, отже, й такої ознаки об'єктивної сторони, як причиновий зв’язок. Так, 

немає причинового зв’язку у діях особи, яка поставила на ноги п’яного, що валявся, і 

направила його рух додому, а той пішов навпростець, через проїзну частину і був 

збитий автомобілем. Соціально корисні дії не можуть зумовити злочинні наслідки; 

– по-друге, встановити, що явище, яке розглядається як суспільно небезпечне 

діяння і, отже, як причина іншого явища, яке розглядається як суспільно 

небезпечний наслідок, передує йому в часі. Інша послідовність явищ виключає 

наявність причинового зв’язку; 

–по-третє, встановити, що діяння зумовило наслідок. Цей наслідок міг бути 

зумовленим тільки цим діянням.  
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4. Об’єктивні обставини, з якими пов’язане діяння (час, місце, обстановка, 

спосіб, знаряддя та засоби вчинення злочину). Будь-який злочин вчиняється у 

певний час, у певному місці, в певній обстановці, певним способом, у багатьох 

випадках використовуються певні засоби та знаряддя при його вчиненні. Але не 

завжди у нормах визначено, що будь-яка із вказаних обставин повинна впливати на 

кваліфікацію злочинного діяння. Зазначені обставини є факультативними 

(враховуються при кваліфікації тих злочинів, де на них прямо вказує закон, або які 

випливають з тексту закону). Ці ознаки можливі як у злочинах із матеріальним 

складом, так і в злочинах із формальним складом. 

Як зазначалося, поняття суб’єкта злочину визначено у ч. 1 ст. 18 

Кримінального кодексу України. Відповідно до зазначеної статті суб’єктом злочину 

може бути особа, яка характеризується наступними ознаками: а) фізична особа 

(суб’єктом злочину може бути тільки фізична особа, тобто людина); б) така особа є 

осудною (осудність – це нормальний психічний стан особи, що характеризується 

юридичним і психологічним критеріями. Юридичним критерієм є факт вчинення 

злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, психічно здоровою 

особою, здатною усвідомлювати свої вчинки та керувати ними під час вчинення 

злочину. Психологічним критерієм є стан свідомості особи, її здатність до 

усвідомленої діяльності. Психологічний критерій осудності характеризується двома 

ознаками: здатністю усвідомлювати характер своїх вчинків та можливістю керувати 

ними). Різновидом осудності є обмежена осудність ч. 1 ст. 20 Кримінального кодексу 

України, яка характеризується не тільки юридичним і психологічним критеріями, але 

й медичним. Поняття неосудності характеризується у ч. 2 ст. 19 Кримінального 

кодексу України; в) досягла віку, з якого настає кримінальна відповідальність за 

вчинене нею суспільно небезпечного діяння (у ч. 1 ст. 22 Кримінального кодексу 

України визначається, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до 

вчинення злочину виповнилося 16 років. Особи у віці від 14 до 16 років підлягають 

кримінальній відповідальності, наприклад, за вчинення деяких умисних злочинів 
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(«Умисне вбивство» ст. 115, «Крадіжка» ст. 185 тощо). Вичерпний перелік таких 

злочинів визначений у ч. 2 ст. 22 Кримінального кодексу України. Факультативною 

ознакою (притаманна суб’єктам не всіх складів злочину) є ознака спеціального 

суб’єкта злочину. Відповідно до ч. 2 ст. Кримінального кодексу України 

спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути 

лише певна особа.  

Суб’єктивна сторона злочину – це внутрішній зміст злочину, психічне 

ставлення особи до вчиненого суспільно небезпечного діяння та його наслідків. До 

ознак об’єктивної сторони відносять: вину, мотив та мету. Обов’язковою ознакою є 

вина – психічне ставлення особи до вчиненого діяння, передбаченого Кримінальним 

кодексом України, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності (ст. 

23 Кримінального кодексу України). Вина є обов’язкова ознака суб’єктивної сторони 

складу злочину. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається 

невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, 

доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 

вироком суду.  

Вина є категорією не лише психологічною, але й соціальною, оскільки, особа, 

яка вчиняє злочин, нехтує вимогами суспільства, посягає на його інтереси, завдає 

суттєвої шкоди особі, суспільству та державі. Вина може проявлятися у формі 

умислу або необережності (ст. 24 Кримінального кодексу України). У свою чергу, 

умисел поділяється на умисел прямий і умисел непрямий, а необережність 

поділяється на злочинну самовпевненість і злочинну недбалість. Ці форми і види 

вини конструюються залежно від змісту й співвідношення інтелектуального і 

вольового моментів і характеризують психічне ставлення особи до вчинюваного нею 

суспільно небезпечного діяння та його наслідків. Інтелектуальний аспект визначає ті 

чинники, які належать до свідомості особи, а вольовий – ті чинники, які належать до 

її волі. 
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Мотив та мета є факультативними ознаками суб’єктивної сторони. Тобто 

такими, що впливають на кваліфікацію діяння тільки у випадках, коли вони прямо 

зазначені в законі або випливають з нього. Там, де згідно із законом факультативні 

ознаки присутні у тому чи іншому злочині, вони повинні бути обов’язково 

встановлені, бо мають обов’язковий характер стосовно основного складу злочину, 

або виступають як кваліфікуючі ознаки. В інших випадках, де факультативні ознаки 

не впливають на зміст складу злочину (не впливають на кваліфікацію), вони можуть 

виступати як обставини, що враховуються при призначенні покарання. 

Мотив злочину – це зумовлені певними потребами та інтересами внутрішні 

спонуки, які викликають у особи рішучість вчинити злочин, і якими вона керується 

при його вчиненні. Він є рушійною силою злочинної поведінки людини, він передує 

злочину і значною мірою визначає суспільну небезпеку особи злочинця і вчиненого 

ним діяння. Мотив як ознака суб’єктивної сторони складу злочину притаманний 

тільки умисним злочинам, в яких він стосується як діяння, так і його наслідків. У 

необережних злочинах природа мотиву порівняно з умисними злочинами інша. Це 

тільки мотиви суспільно небезпечної поведінки, яка, попри бажанню особи, 

призводить до суспільно небезпечних наслідків. Тобто в необережних злочинах 

можна вести мову про мотиви, які штовхнули особу на певну поведінку, але не на 

злочин, оскільки злочинного результату свідомість винного не припускає.  

Мотив як ознака основного складу злочину прямо вказаний і має бути 

обов’язково встановлений у злочинах, передбачених ст. 148 Кримінального кодексу 

України («Підміна дитини»), ст. 172 Кримінального кодексу України («Грубе 

порушення законодавства про працю»), ст. 219 Кримінального кодексу України 

(«Доведення до банкрутства») тощо. Інколи мотив випливає із сутності злочинів, 

хоча прямо і не вказаний у диспозиції відповідної статті Кримінального кодексу 

України. Так, немає вказівки на мотив корисливості у диспозиціях статей 185-191 

Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на 

власність. Але без мотиву корисливості не може бути крадіжки (ст. 185 
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Кримінального кодексу України), шахрайства (ст. 190 Кримінального кодексу 

України) тощо і тому він також має бути встановлений. 

У деяких випадках вказівка на мотив створює кваліфікований склад злочину. 

Наприклад, корисливі й хуліганські мотиви роблять умисне вбивство 

кваліфікованим (п. 6, 7 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), корисливий 

мотив робить кваліфікованим незаконне позбавлення волі або викрадення людини 

(ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України), завідомо неправдиве показання (ч. 2 

ст. 384 Кримінального кодексу України) тощо. 

Мета злочину – це модель наступного результату, те, до чого прагне, чого 

добивається особа, вчиняючи злочин. Мотив – це спонука, то мета – це бажаний 

кінцевий результат злочинної діяльності. 

Мотив і мета тісно пов’язані між собою. Формування мотиву одночасно означає 

й постановку певної мети. Мотив – рушійна сила, яка веде суб'єкта злочину до 

досягнення певної мети. Водночас мотив і мета – поняття, що не збігаються, бо 

відбивають різні аспекти психічного ставлення особи до вчиненого діяння. Мотив 

відповідає на питання – чому особа вчинила злочин, мета – до чого прагнув винний. 

Мета злочину виникає на ґрунті злочинного мотиву і разом вони створюють ту базу, 

на якій виникає вина. 

Мета – ознака тільки злочинів з прямим умислом. Вона вказана як обов’язкова 

ознака у ст.ст. 113, 127 Кримінального кодексу України тощо. У деяких випадках 

сутність мети випливає з тексту диспозиції. Наприклад, дії, передбачені у ст. 209 

Кримінального кодексу України, мають метою легалізацію (відмивання) грошових 

коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, або приховання чи 

маскування незаконного походження вказаних предметів, чи володіння ними, прав 

на них тощо. 

Певна мета може бути кваліфікуючою ознакою. Так, умисне вбивство з метою 

приховати інший злочин або полегшити його вчинення є кваліфікованим складом 

убивства (п. 9 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), мета залякування 
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потерпілого або інших осіб при нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень 

робить цей злочин також кваліфікованим (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу 

України). Встановлення мети вчинення злочину – сприяє правильній кваліфікації 

діяння. Так, удар ножем, залежно від мети, з якою він завдавався, може розглядатися 

і як замах на вбивство, і як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і як 

хуліганство. 

4. Покарання: поняття, мета та їх система. 

Покарання – це захід державного примусу, що застосовується за вироком суду 

до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом 

обмеженні прав і свобод засудженого. Ознаки покарання: 

– це захід державного примусу, який застосовується тільки до особи, яка 

вчинила злочин. Воно призначається тільки судом, який виносить вирок від імені 

держави. Ніякі інші органи держави не можуть розглядати кримінальні справи й 

призначати покарання; 

– покарання є примусом. Серед усіх заходів державного примусу воно є 

найбільш суворим. Покарання призначається й виконується незалежно від волі 

винного. Відбуття покарання після вступу вироку в законну силу є обов’язковим для 

засудженого. Ухилення від відбуття покарання тягне за собою кримінальну 

відповідальність; 

– покарання полягає в обмеженні прав і свобод засудженого. Відповідно до ч. 3 

ст. 63 Конституції України засуджений користується усіма правами людини і 

громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком 

суду. Такі обмеження виступають в якості «кари» за вчинений злочин. Кара 

становить зміст покарання, вона відсутня в інших заходах державного примусу. ЇЇ 

обсяг залежить від тяжкості вчиненого злочину, суб’єкта злочину та обставин, що 

пом’якшують або обтяжують покарання. Позбавлення й обмеження, які несе з собою 

кара, можуть бути фізичного, матеріального та морального характеру. Фізичний 

характер полягає у позбавленні волі, позбавленні волі на певний строк, арешті. 
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Обмеження волі має місце в таких покараннях як обмеження волі й тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців. Слід зазначити, що покарання не 

повинні завдавати засудженому фізичних страждань або принижувати його людську 

гідність (ч. 3 ст. 50 Кримінального кодексу України). Негативні наслідки 

матеріального характеру тягнуть за собою штраф чи конфіскацію майна; 

– шляхом призначення покарання суд від імені держави висловлює негативну 

оцінку як самого злочину, так і особи, яка його вчинила. Ця оцінка є не тільки 

правовою, а й моральною; 

– покарання тягне за собою стан судимості, який викликає певні обмеження для 

особи й є засторогою від вчинення нею нового злочину. Судимість властива тільки 

кримінальному праву. 

Метою покарання, перш за все, є: встановлення кари особі, що порушила норми 

закону; виправлення засудженого та запобігання вчиненню нових злочинів. 

Система покарань – це встановлений Кримінальним кодексом України 

вичерпний перелік видів покарань, що можуть застосовуються до осіб, які вчинили 

злочини. Системі покарань притаманні такі ознаки: 

– види покарань, їх система в цілому, встановлюються тільки законом про 

кримінальну відповідальність. Характер, зміст, межі, порядок і підстави 

застосування покарання визначаються тільки Кримінальним кодексом України; 

– перелік покарань в системі є вичерпним і обов'язковим для судів всіх 

інстанцій; 

– система покарань побудована шляхом розташування різних видів покарань 

залежно від ступеня їх тяжкості послідовно від найменш тяжкого до найбільш 

тяжкого.  

Система покарань визначена в ст. 51 Кримінального кодексу України і включає: 

1) штраф (ст. 53); 

2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або 

кваліфікаційного класу (ст. 54); 
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3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

(ст. 55); 

4) громадські роботи (ст. 56); 

5) виправні роботи (ст. 57); 

6) службові обмеження для військовослужбовців (ст. 58); 

7) конфіскація майна (ст. 59); 

8) арешт (ст. 60); 

9) обмеження волі (ст. 61); 

10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (ст. 62); 

11) позбавлення волі на певний строк (ст. 63); 

12) довічне позбавлення волі (ст. 64). Розглянемо їх детальніше. 

Штраф – це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, 

встановлених в Особливій частині Кримінального кодексу України. Розмір штрафу 

визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням 

майнового стану винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, якщо статтями Особливої частини Кримінального кодексу України не 

передбачено вищого розміру штрафу. За вчинення злочину, за який передбачене 

основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за 

розмір майнової шкоди, завданої злочином, або отриманого внаслідок вчинення 

злочину доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією 

статті (санкцією частини статті) Особливої частини Кримінального кодексу України. 

Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу має безстроковий характер. Рішення про таке позбавлення є правом суду. У 

ст. 54 Кримінального кодексу України обмежується можливість застосування 

зазначеного виду покарання тільки випадками, коли особа вчинила тяжкий чи 

особливо тяжкий злочин 
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Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 

полягає у забороні засудженому обіймати, конкретно визначені судом, посади 

у будь-яких підприємствах та установах або займатися певною діяльністю на 

встановлений у вироку строк. Таке покарання може бути призначене як основне 

покарання на строк від двох до п’яти років або як додаткове покарання на строк від 

одного до трьох років (ч.1 ст. 55 Кримінального кодексу України). 

Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи 

навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи 

місцевого самоврядування. Відбуваються за місцем проживання засудженого і 

полягають у виконанні переважно фізичної роботи (наприклад, прибирання 

вулиць). Встановлюються на строк від шістдесяти до двохсот сорока годин і 

відбуваються не більш як чотири години на день. Громадські роботи не 

призначаються особам, визнаними інвалідами першої або другої групи, вагітним 

жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям 

строкової служби (ч.3 ст. 56 Кримінального кодексу України). 

Виправні роботи застосовуються до засудженого за місцем його роботи 

(здійснюється певне обмеження трудових і пов’язаних з ними економічних 

прав). Покарання встановлюється на строк від шести місяців до двох років. З суми 

заробітку засудженого здійснюється відрахування в дохід держави у розмірі, 

встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. В осіб, які 

працюють за сумісництвом, відрахування провадяться з заробітку за кожним 

місцем роботи. Особи, які не мають постійної роботи, до покарання у виді 

виправних робіт засуджуватися не повинні. Зазначені види робіт не 

застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду 

за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що 

досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців, осіб рядового і 

начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, 
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прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого 

самоврядування. Особам, які стали непрацездатними після постановлення вироку 

суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох 

встановлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за 

один місяць виправних робіт (ст. 57 Кримінального кодексу України). 

Покарання у виді службового обмеження застосовується до засуджених 

військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від 

шести місяців до двох років у випадках, передбачених Кримінальним кодексом 

України, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу 

засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волі на 

строк не більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк (ст. 

58 Кримінального кодексу України). 

Покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному 

вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю 

засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі 

корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, спеціально 

передбачених в Особливій частині Кримінального кодексу України (ст. 59 

Кримінального кодексу України). 

Покарання у виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 

встановлюється на строк від одного до шести місяців. Особи, засуджені до арешту, 

відбувають покарання, як правило, за місцем засудження в арештних домах. 

Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті. Арешт не застосовується до 

осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жінок, які мають дітей віком 

до семи років (ст. 60 Кримінального кодексу України). 

Обмеження волі як вид покарання полягає у триманні особи в кримінально-

виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах 

здійснення за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці. 

Встановлюється на строк від одного до п’яти років. Як правило, особи, засуджені 
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до обмеження волі, відбувають покарання у межах адміністративно-

територіальної одиниці відповідно до їх постійного місця проживання до 

засудження. Не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають 

дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, 

військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і другої групи (ст. 61 

Кримінального кодексу України). 

Покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається 

військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у 

випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, а також якщо суд, 

враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе 

замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у 

дисциплінарному батальйоні на той самий строк (ст. 62 Кримінального кодексу 

України).  

Позбавлення волі на певний строк полягає в ізоляції засудженого на певний 

строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу. Основними засобами 

виправлення засуджених є встановлений порядок виконання та відбування 

покарання, суспільно-корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і 

професійно-технічне навчання, громадський вплив. Встановлюється на строк від 

одного до п’ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною 

частиною Кримінального кодексу України (ст. 63 Кримінального кодексу України). 

Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів 

і застосовується лише у випадках, коли суд не вважає за можливе застосовувати 

позбавлення волі на певний строк. Не застосовується до осіб, що вчинили злочини у 

віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 років, а також до жінок, що були в стані 

вагітності під час вчинення злочину або на момент постановлення вироку (ст. 64 

Кримінального кодексу України). 

Основними покарання є: громадські роботи, виправні роботи, службові обмеження 

для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному 
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батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, довічне 

позбавлення волі. Додатковими є: позбавлення військового, спеціального звання, 

рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. Покарання, що можуть 

застосовуватися і як основні, і як додаткові до основних, визначають змішаними. До 

них відносять: штраф; позбавлення права займати певні посади або займатися 

певною діяльністю. 

5. Загальна характеристика Особливої частини кримінального права 

України. 

Особлива частина кримінального права України є системою, що складається з 

кримінально-правових норм, які за своїм змістом можна поділити на три групи: 

заборонні, роз'яснювальні та заохочувальні. 

Основу Особливої частини кримінального права України становлять заборонні 

норми. Заборонні кримінально-правові норми – це юридичні норми, в яких 

визначено, які суспільно небезпечні діяння є злочинами (ознаки юридичних складів 

певних злочинів) та які покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили 

(види та межі покарань). 

Одним з основних принципів сучасного кримінального права України є те, що 

тільки те суспільно небезпечне діяння є злочином, яке вказується в якості злочину 

та ознаки якого передбачаються у відповідній статті Особливої частини КК 

України. У зв’язку з цим перелік заборонних кримінально-правових норм в 

Особливій частині КК України є вичерпним. Відповідно, вчинення будь-якого 

діяння, незалежно від суспільної небезпечності його наслідків, ознаки якого прямо в 

КК України не передбачені, ні за яких умов не може бути підставою для 

кримінальної відповідальності. Віднесення суспільно небезпечних діянь до кола 

злочинів (криміналізація діяння) або виключення діянь з цього кола 

(декриміналізація діяння) є виключною прерогативою Верховної Ради України – суд 

або будь-які інші правозастосовні суб’єкти не наділені такими повноваженнями. 

Тим самим встановлюються реальні підстави для забезпечення додержання прав 
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людини. Значення цього можна продемонструвати на прикладі з історії України. 

Так, в ст. 4 КК УРСР 1927 року, на відміну від чинного КК України, суспільно-

небезпечною (злочинною) дією визнавалася кожна дія або бездіяльність, що 

загрожувала радянському ладові або порушувала правовий порядок, встановлений 

владою робітників і селян на перехідний до комуністичного ладу період часу. Як 

видно, у цьому визначенні не зазначалося про обов’язковість передбачення ознак 

відповідного суспільно небезпечного діяння в законі про кримінальну 

відповідальність для визнання його злочином. Таким же чином визначалися й ряд 

конкретних злочинів. Наприклад, контрреволюційним визнавалася будь-яка дія, 

спрямована до скинення, на підрив або ослаблення влади робочо-селянських рад і 

обраних ними на підставі Конституції Союзу РСР і конституцій союзних республік, 

робочо-селянських урядів Союзу РСР, союзних і автономних республік, або до 

підриву або до ослаблення зовнішньої безпеки Союзу РСР і основних 

господарських, політичних і національних завоювань пролетарської революції. Як 

відомо, така не конкретизована регламентація підстав кримінальної 

відповідальності сприяла політичним репресіям, оскільки будь-яке діяння могло 

бути визнано правозастосовними органами (в тому числі так званими 

«революційними трійками») контрреволюційним діянням як підставою для 

застосування найбільш суворих покарань (наприклад, смертної кари). 

Заборонні кримінально-правові норми регламентуються в Особливій частині 

КК України відповідно до принципу диференціації кримінальної відповідальності. 

Диференціація кримінальної відповідальності як кримінально-правовий принцип – 

це градація законодавцем безпосередньо в кримінальному законі вже встановленої 

відповідальності залежно від ступеня суспільної небезпечності злочинів певного 

виду та осіб, що вчинюють ці злочини. Сутність та зміст диференціації 

кримінальної відповідальності полягає у конкретизації законодавцем меж такої 

відповідальності на базі складу, що містить у собі ознаки злочину певного виду 

(основного юридичного складу злочину), та передбаченого за його вчинення 
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покарання. Отже, в Особливій частині КК України зазвичай виокремлюються 

злочини певного виду та виділяються окремі його різновиди, за які встановлюються 

більш суворі або менш суворі покарання.  

Ці положення можна продемонструвати на прикладі регламентації 

відповідальності за вбивство. Так,  в ч. 1 ст. 115 КК України передбачається 

відповідальність за вбивство без обтяжуючих та пом’якшуючих обставин 

(наприклад, вбивство з ревнощів або у зв’язку з іншими особистими неприязними 

відносинами тощо). У ч. 2 ст. 115 КК України передбачається відповідальність за 

вбивство з обтяжуючими обставинами (з корисливих, з хуліганських мотивів тощо). 

У ст. 116 (вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання), 117 

(вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) та 118 (вбивство при перевищенні 

меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця) КК України – вбивства з пом’якшуючими обставинами.  

З метою однакового тлумачення заборонних кримінально-правових норм всіма 

правозастосовними органами в Особливій частині КК України передбачаються 

роз'яснювальні норми. У цих нормах безпосередньо законодавець розкриває зміст 

термінів та пояснює певні поняття, які мають відношення до одного злочину чи 

групи злочинів. Структурно роз'яснювальні норми розміщуються, як правило, у 

примітці до статті Особливої частини КК України, в якій визначаються ознаки 

відповідного злочину. Наприклад, в ч. 3 ст. 185 КК України передбачається 

відповідальність за крадіжку, що завдала значної шкоди потерпілому, а в примітці 2 

до цієї статті зазначається, що у статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна 

шкода визнається з врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо 

йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

З метою попередження (припинення) вчинення певних злочинів та 

стимулювання позитивної посткримінальної поведінки в Особливій частині КК 

України також передбачаються заохочувальні норми. Сутність цих норм полягає в 
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тому, що в них встановлюються певні умови за яких особа, яка вчинила злочин, 

звільняється від кримінальної відповідальності з урахуванням її поведінки після 

вчинення відповідного злочину. Наприклад, в ч. 1 ст. 307 КК України 

встановлюється відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також 

незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. 

Водночас в ч. 4 цієї статті зазначається, що  особа, яка добровільно здала наркотичні 

засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або 

сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від 

кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, 

придбання, зберігання, перевезення, пересилання (ч.1 цієї статті, ч.1 статті 309 

цього Кодексу). 

Структурно всі норми Особливої частини кримінального права України 

передбачаються у статтях, які розміщені в окремих розділах КК України за певною 

системою та у певній послідовності. Зокрема, на даний момент Особлива частина 

КК України складається з 20 (двадцяти) розділів, в яких об'єднуються норми про 

кримінальну відповідальність за злочини, які посягають на один і той самий 

родовий об'єкт . При цьому найменування розділів Особливої частини КК України 

як правило прямо вказують на відповідний родовий об'єкт або безпосередній об’єкт 

як його структурну частину. Наприклад, розділ І Особливої частини КК України 

називається «Злочини проти основ національної безпеки України». Отже, родовим 

об'єктом усіх злочинів, передбачених у цьому розділі, є основи національної 

безпеки України .  

Об’єднання норм Особливої частини кримінального права України у розділах 

КК України залежно від родового об'єкту злочинів має перш за все кодифікаційне 

значення. Так, коли приймається новий закон, яким встановлюється кримінальна 

відповідальність за певне суспільно небезпечне діяння, то відповідна стаття 

розміщується у розділі Особливої частини КК України залежно від родового 
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об’єкта, на який це діяння посягає. Крім того, така системна побудова Особливої 

частини КК України має значення для правильного тлумачення його змісту, 

застосування закону про кримінальну відповідальність та орієнтування у самому КК 

України. Наприклад, застосування ст. 201 КК України (контрабанда), яка має своїм 

родовим об'єктом певну сферу господарської діяльності, виключається, якщо 

контрабанда пов'язана з переміщенням наркотичних засобів. До таких дій має 

застосовуватися ст. 305 КК України, яка відноситься до розділу КК України, 

родовим об'єктом якого є здоров'я населення. 

Таким чином, Особлива частина кримінального права України є системою, що 

представляє собою вичерпну сукупність кримінально-правових норм, які розміщені 

у КК України у певному порядку та визначають, які суспільно небезпечні діяння є 

злочинами та які покарання можуть бути призначені за їх вчинення, а також 

визначають окремі кримінально-правові поняття та встановлюють спеціальні 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності за окремі злочини. 

6. Загальна кримінально-правова характеристика та особливості окремих 

видів злочинів. 

Злочини проти життя людини. 

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Конституції України  людина, її життя і здоров'я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. У ч. 1 ст. 27 Конституції України зазначається, що: кожна людина має 

невід'ємне право на життя; ніхто не може бути свавільно позбавлений життя; 

обов'язок держави - захищати життя людини. Отже, захист життя людини є одним із 

найголовніших завдань держави. 

Кримінально-правова охорона життя людини в Особливій частині чинного КК 

України  здійснюється трьома шляхами. 

Так, в Особливій частині КК України передбачена відповідальність за злочини,  

у яких життя людини є не основним, а додатковим об’єктом. Зокрема, такими є: так 

звані «двооб’єктні злочини», де основному об’єкту посягання заподіюється шкода 
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шляхом посягання на життя людини, або кваліфіковані склади злочинів, у яких 

заподіяння смерті є кваліфікуючою ознакою відповідного злочину.  Прикладом 

«двооб’єктного злочину» є  посягання на життя державного чи громадського діяча  

(ст.112 КК України), де основному об’єкту посягання - національній безпеці 

України – заподіюється шкода шляхом посягання на життя державного чи 

громадського діяча. Прикладом кваліфікованого складу злочину, у якому 

заподіяння смерті є кваліфікуючою ознакою, є порушення правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними 

засобами, якщо воно спричинило смерть потерпілого або загибель кількох осіб (ч. 2 

та ч. 3  ст. 286 КК України). Слід зазначити, що такий підхід не означає, що життя 

людини оцінюється як менш цінне благо, ніж те, що є основним об’єктом у 

відповідному злочині. Такий підхід відображає лише специфіку відповідного 

злочину, який спрямований на завдання шкоди перш за все не життю, а іншому 

благу. 

Крім того, в Особливій частині КК України передбачена відповідальність за 

злочини, у яких життя окремої людини є факультативним (тобто таким, що не є 

обов’язковим для визнання даного діяння злочином) об’єктом кримінально-правової 

охорони. Прикладом такого злочину є геноцид (ст. 442 КК України). Безпосереднім 

основним об’єктом цього злочину є безпека існування національних, етнічних, 

расових і релігійних груп. Посягання на даний об’єкт може бути шляхом 

позбавлення життя членів національних, етнічних, расових і релігійних груп. Проте 

даний злочин може бути і у випадках: створення для групи життєвих умов, 

розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення; скорочення 

дітонародження чи запобігання йому в такій групі або насильницької передачі дітей 

з однієї групи в іншу. 

Кримінальна відповідальність за злочини, у яких життя людини є основним 

безпосереднім об’єктом, передбачена у Розділі II Особливої частини КК України. У 

цьому розділі передбачені такі злочини проти життя особи: 1) умисне вбивство 
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(ст.ст.115-118 КК України); 2) вбивство через необережність (ст.119 КК України); 3) 

доведення до самогубства  (ст.120 КК України); 4) погроза вбивством (ст.129 КК 

України). 

Найбільш суспільно небезпечним злочином проти життя людини є вбивство. 

На прикладі цього злочину розглянемо особливості кримінально-правової 

регламентації відповідальності за злочини проти життя людини. 

Загальне поняття вбивства формулюється у ч. 1 ст. 115 КК України. Зокрема, в 

диспозиції ч. 1 ст. 115 КК України вбивство визначається як умисне протиправне 

заподіяння смерті іншій людині. У цьому визначенні відображаються найбільш 

суттєві ознаки вбивства як кримінально-правового поняття, які дозволяють 

відмежувати вбивство від незлочинного позбавлення життя людини та інших 

злочинів.  

Так, вказівка у визначенні поняття вбивства на умисність діяння відмежовує 

вбивство від випадкового та необережного позбавлення життя людини.  

Вказівка ж у ч. 1 ст. 115 КК України на те, що вбивством визнається заподіяння 

смерті іншій людині, означає те, що об'єктом вбивства є життя саме іншої людини, а 

не будь-якої живої істоти. До того ж, за цією ознакою відмежовується вбивство від 

самогубства та замаху на самогубство, які не визнаються злочинами згідно з КК 

України. 

Акцентування у визначенні, передбаченому в ч. 1 ст. 115 КК України, на 

протиправність заподіяння смерті іншій людині виділяє поняття вбивства зі 

звичайного поняття позбавлення життя. У цьому аспекті не будь-яке позбавлення 

життя є неправомірним. Зокрема, не вважається вбивством умисне заподіяння 

смерті іншій людині, вчинене за наявності деяких обставин, що виключають 

злочинність діяння. Наприклад, не є вбивством позбавлення життя нападаючого 

особою, що перебувала у стані необхідної оборони.  

Існує багато злочинів, склади яких передбачають ознаки вбивства: посягання на 

життя державного чи громадського діяча (ст. 112 КК України); посягання на життя 
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працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 КК 

України ); посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з 

їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя (ст. 379 КК України); 

посягання на життя захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, 

пов'язаною з наданням правової допомоги (ст. 400 КК України); опір начальникові 

або примушування його до порушення службових обов'язків, якщо вони були 

пов'язані з умисним вбивством цих осіб (ч. 4 ст. 404 КК України); посягання на 

життя представника іноземної держави (ст. 443 КК України) тощо. Кожному з них 

притаманні ознаки вбивства як типової юридичної конструкції (найбільш суттєві та 

специфічні риси вбивства).  

Розглянемо ознаки вбивства як типової юридичної конструкції, за якими 

вбивство відрізняється від будь-яких інших злочинів та незлочинних діянь.  

Об’єктом вбивства є життя людини.  

З історії відомо, що «ціна» життя не завжди була однаковою залежно від 

соціального статусу потерпілої особи. Наприклад, в період дії Руської Правди 

неоднаковою була відповідальність за убивства, вчинені представниками різних 

соціальних груп або у відношенні їх: з одного боку, хазяїн міг безкарно позбавити 

життя холопа, з іншого -  вбивство князівських людей каралось в залежності від 

функцій, що виконувалися ними,  від  12 до 80 гривень. У сучасному кримінальному 

праві України визнається, що життя людини являє собою самостійну цінність 

незалежно від того, носієм яких суспільних відносин відповідна людина була чи є. 

Таке розуміння випливає в тому числі й з ст. 27 Конституції України, в якій 

зазначено, що ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Саме таке 

розуміння є підставою для того, що кримінально-правовому захисту підлягає життя 

людини незалежно від її особистих якостей, незалежно від того, суб’єктом яких 

відносин вона виступає чи виступала. За певних обставин людина може взагалі не 

бути (перестати бути) особою і навіть у загальному розумінні – соціальною істотою. 
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Незважаючи на це, позбавлення життя такої істоти є злочином і його вчинення 

повинно каратися на загальних підставах. 

Важливе кримінально-правове значення має визначення початкового й 

кінцевого моментів життя людини. Їх кримінально-правове значення полягає 

насамперед у тому, що вони впливають або на кваліфікацію вбивства як закінченого 

або незакінченого злочину, відмежування вбивства від аборту тощо. 

Загальноприйнятим положенням у кримінальному праві України є те, що життя 

людини розпочинається з початку фізіологічних (у тому числі передчасних та 

штучно викликаних) пологів її матері. При цьому вважається, що не має значення 

для визначення цього моменту те, що дитина, яка народжується, ще не почала 

самостійного позаутробного життя і не відокремлена від черева матері. Практично 

це означає, що позбавлення життя дитини під час її народження, тобто під час 

пологів її матері, визнається вбивством. Протиправне ж знищення плода людини до 

цього моменту розцінюється не як вбивство, а як незаконне проведення аборту. 

Щодо кінцевого моменту життя людини, то ним є її біологічна смерть. Згідно з 

ст. 15 Закону України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних 

матеріалів людині» людина вважається померлою з моменту, коли встановлена 

смерть її мозку.  

Об’єктивну сторону вбивства як типової юридичної конструкції утворює 

сукупність трьох ознак: 1) діяння, що полягає у позбавленні життя іншої людини; 2) 

наслідок у вигляді біологічної смерті людини; 3) причинний зв’язок між названим 

діянням і біологічною смертю людини. 

Вбивство може бути вчиненим шляхом будь-яких дій: безпосередній фізичний 

вплив на організм потерпілого; вплив на організм потерпілого через будь-які 

фактори зовнішнього середовища; заподіяння потерпілому психічної травми, що 

призводить до його смерті; схиляння особи, яка не усвідомлює характер і значення 

своїх дій, до позбавлення життя самої себе тощо. 
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Щодо вбивства шляхом бездіяльності, то воно можливе лише в окремих 

випадках, коли винна особа повинна була вчинити певні дії й за конкретних 

обставин могла їх учинити, але вона їх умисно не здійснює. При цьому, на наш 

погляд, вбивством слід вважати лише таку бездіяльність, яка безпосередньо 

зумовила небезпечний для життя людини стан і в кінцевому рахунку призвела до 

загибелі людини. За цією ознакою вбивство шляхом бездіяльності відрізняється від 

залишення в небезпеці, якщо воно спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК 

України). Так, якщо мати, із метою позбавити життя свою дитину, протягом 

тривалого часу не дає їй їсти, то таку бездіяльність, якщо вона призвела до смерті 

дитини, слід вважати вбивством. Якщо ж, наприклад, дитина несподівано тяжко 

захворіла і мати, сподіваючись на настання її смерті, не надає медичну допомогу 

або не повідомляє компетентних осіб, то таку бездіяльність, якщо вона призвела до 

настання смерті дитини, слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 135 КК України. 

Наслідки у вигляді біологічної смерті потерпілої особи – обов’язкова ознака 

вбивства, коли мова йде про закінчений склад цього злочину. За відсутності 

наслідку у вигляді біологічної смерті потерпілої особи, таке діяння, якщо воно 

вчинювалося з прямим умислом щодо її смерті, слід кваліфікувати як замах на 

умисне вбивство або готування до цього злочину. Для кваліфікації як закінчених 

деяких злочинів, що вважаються специфічними різновидами вбивства, достатньо 

встановити лише діяння, що спрямоване на позбавлення життя іншої людини 

(наприклад, посягання на життя державного діяча). 

Один факт біологічної смерті людини, без установлення необхідного 

причинного зв’язку між діянням і таким наслідком, не є підставою для кваліфікації 

вчиненого як закінченого вбивства. Питання про необхідний причинний зв’язок 

вирішується правозастосовними органами в кожному окремому випадку з 

урахуванням конкретних обставин справи. При цьому час, що минув із моменту 

вчинення діяння і до моменту настання смерті потерпілої особи, не враховується 

при кваліфікації діяння як вбивства.  
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Особливості суб'єктивної сторони вбивства як типової юридичної конструкції 

характеризують, насамперед, специфічні риси його вини. Відповідно до чинного КК 

України необережне позбавлення життя не охоплюється поняттям вбивства, а 

вбивство – це лише умисне діяння. Зі змісту ст. 24 КК України випливає, що особа 

умисно позбавляє життя іншу людину у випадку, коли вона усвідомлює, що 

здійснює посягання на життя іншої людини, передбачає, що наслідком її діяння 

буде чи може бути смерть потерпілої особи, і бажає або свідомо допускає настання 

такого наслідку.  

Мотив, мета та емоційний стан впливають на кваліфікацію деяких видів 

умисного вбивства. В окремих випадках мотив, мета та емоційний стан можуть бути 

показниками ступеню суспільної небезпечності вчиненого умисного вбивства, а 

також свідчити про зміст, характер та спрямованість умислу винної особи. 

За вище названими ознаками вбивство відмежовується від таких злочинів 

проти життя як погроза вбивством та доведення до самогубства. 

На відміну від вбивства з об’єктивної сторони погроза вбивством виражається 

лише у залякуванні потерпілої особи у будь-якій формі. При цьому суб’єктивна 

сторона погрози вбивством виявляється в тому, що винний усвідомлює , що його 

погроза здатна викликати у потерпілої особи реальне побоювання за своє життя. 

Доведення до самогубства або до замаху на самогубство потерпілої особи є 

наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій 

або систематичного приниження її людської гідності. Ключовим моментом у 

відмежуванні від вбивства є те, що в доведенні до самогубства потерпіла особа сама 

приймає рішення про позбавлення себе життя й в кінцевому рахунку вона й 

позбавляє себе життя. 

Суб'єктом більшості видів вбивства може бути будь-яка фізична осудна особа, 

яка на момент учинення відповідного виду вбивства, досягла віку 14 років. 

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КК України суб’єктом злочинів, ознаки яких передбачені в 

ч. 2 ст. 438, ст. 439 та в ст. 442, може бути фізична осудна особа, якій виповнилося 
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16 років. Так як злочин, ознаки якого передбачені в ч. 4 ст. 404, є військовим 

злочином, то його суб'єктом може бути тільки військовослужбовець чи 

військовозобов'язаний. 

Злочини проти власності.  

Власність є економічною основою життя як окремої людини, так і суспільства в 

цілому. У зв’язку з цим у ст. 13 та ст. 41 Конституції України проголошено, що: 

кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності; право приватної власності 

набувається в порядку, визначеному законом; ніхто не може бути протиправно 

позбавлений права власності; право приватної власності є непорушним тощо.  

У ст. 13 Конституції України проголошується рівність усіх суб’єктів права 

власності перед законом. Тому в чинному КК України всі види власності 

захищаються однаково. Зокрема, в Особливій частині КК України заборонні норми, 

пов’язані з кримінально-правовою охороною відносин власності, переважно 

передбачені в Розділі VI з однойменною назвою «Злочини проти власності». Для 

порівняння, в КК України 1960 р. окремо була виділена глава II «Злочини проти 

державної і колективної власності» та окремо – глава V «Злочини проти 

індивідуальної власності громадян». Цим підкреслювалась особлива цінність 

державної та колективної власності у порівнянні з індивідуальною власністю 

громадян. 

Водночас, так само як і випадку регулювання кримінально-правової охорони 

життя людини, норми, в яких передбачається відповідальність за злочинні прояви 

посягань на право власності, передбачаються не тільки в одному розділі. В розділі 

VI Особливої частини КК України передбачається відповідальність за переважну 

більшість злочинів проти власності. При цьому в розділі VI передбачаються 

загальні норми, в яких передбачається відповідальність за злочинні посягання, які 

спричинюють шкоду відносинам власності; в інших розділах – спеціальні. Це 

означає, що будь-яке злочинне посягання на право власності слід кваліфікувати за 
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відповідними статтями розділу VI, окрім тих, відповідальність за які передбачається 

в спеціальних нормах. 

У зв’язку з цим особливе значення для кваліфікації за статтями, передбаченими 

у розділі VI Особливої частини КК України, має предмет злочинів проти власності, 

його якісні та кількісні характеристики.  

Окрім випадків, передбачених в спеціальних кримінально-правових нормах, 

предметом злочинів проти власності може бути будь-яке майно, яке має певну 

вартість і перебуває у чужій для винної особи власності або є нічийним.  

Відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України майном як особливим 

об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та 

обов’язки. 

Предметом злочинів проти власності може бути як рухоме майно, так і 

нерухоме майно (наприклад, згідно з ст. 197-1 КК України злочином проти 

власності є самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво). У 

деяких злочинах проти власності предметом можуть бути право на майно, а також 

дії майнового характеру (наприклад, при вимаганні або шахрайстві). 

Вартісна характеристика майна як ознака предмету злочинів проти власності 

означає, що предметом цих злочинів може бути будь-яка річ, яка має матеріальну 

цінність, в тому числі національна й іноземна валюта, цінні папери, які мають 

номінальну вартість, а також документи, що виконують роль грошового еквіваленту 

(наприклад, талони на паливо, на харчування тощо). Водночас протиправне 

заволодіння документами, які надають лише право на одержання майна (товарні 

чеки, квитанція на багаж тощо) має кваліфікуватись як готування до розкрадання, 

якщо відповідне діяння є як мінімум злочином середньої тяжкості.  

Вартісна хараткеристика майна має суттєве значення для відмежування деяких 

злочинів проти власності від незлочинних правопорушень проти власності. 

Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 51 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення адміністративним правопорушенням є дрібне викрадення чужого 
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майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати. При цьому 

відповідно до ч. 3 цієї статті викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо 

вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 

неоподаткованого мінімуму доходів громадян . Отже, розкрадання у формі 

крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати є злочином лише за умови, що 

вартість відповідного майна перевищує 0,2 неоподаткованого мінімуму доходів 

громадян. При цьому, як видно, зазначені положення не розповсюджуються на 

розкрадання у формі грабежу, розбійного нападу або вимагательства .   

Перебування майна у чужій для винної особи власності як ознака предмету 

злочинів проти власності не означає, що відповідне майно має обов’язково 

фактично перебувати у власника. На момент вчинення злочину проти власності таке 

майно може бути і у особи, якій воно на законній підставі ввірено, перебуває у її 

віданні чи під її охороною.  Більш того, наприклад, викрадення чужого майна, яке 

раніше було викрадене іншими особами – це також кримінально каране викрадення 

такого майна, якщо винна особа усвідомлювала, що таке майно є чужим для неї. 

Предметом злочинів проти власності не можуть бути природні багатства, що 

перебу¬вають у природному стані: ліс на корені, риба та інші водяні тварини в 

природних водоймах, звірі у лісі тощо. Їх незаконне знищення, пошкодження, будь-

яке вилучення з природного середовища належать до злочинів проти довкілля 

(Розділ VIII Особливої частини КК України). Водночас ці предмети можуть бути 

предметом злочинів проти власності, якщо вони вже вилучені з природнього стану 

за допомогою праці людини (наприклад, риба, що вирощується людиною в ставках 

тощо). 

Не є предметом злочинів проти власності речі, вилучені з цивільного обігу або 

обмеженні в ньому: вогнепальна зброя, бойові припаси, вибухові речовини, 

радіоактивні матеріали; наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та 

прекурсори; військове майно тощо. Протиправні посягання на відносини, 

структурним елементом яких є ці речі, враховуючи іх особливі (небезпечні) 
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властивості, віднесено до злочинів проти громадської безпеки, здоров’я людей 

тощо. 

Злочини проти власності розрізняються між собою за характером діяння, 

способом їх вчинення, мотивами та метою. Це дає можливість класифікувати їх на 

різні групи. 

Так, залежно від мотиву та мети злочини проти власності поділяються на 

корисливі (крадіжка; грабіж; розбій; вимагання; шахрайство тощо) та некорисливі 

(умисне знищення або пошкодження майна; необережне знищення або 

пошкодження майна; порушення обов'язків щодо охорони майна тощо). Сутність 

корисливого мотиву у злочинах проти власності полягає в тому, що винна особа 

прагне протиправно обернути чуже або нічийне майно на свою чи іншої особи 

користь або отримати іншу майнову вигоду без оберненння чужого майна на свою 

користь. Виходячи з цього не визнається злочином проти власності протиправне 

вилучення чужого майна в рахунок повернення боргу, оскільки в таких випадках не 

заподіюється шкода праву власності. Крім того, за наявності відповідних ознак, є 

кримніально караним самоправством, а не злочином проти власності, заволодіння 

майном, здійснене всупереч встановленого законом порядку, у випадку, коли 

винний вважав, що він має право на володіння, користування або розпорядження 

таким майном. 

У свою чергу корисливі злочини за характером діяння та способом їх вчинення 

поділяються на: корисливі посягання на власність, поєднані з розкраданням майна, 

та корисливі посягання на власність за відсутності ознак розкрадання.  

Розкрадання – це узагальнююче поняття, яке охоплює умисні корисливі 

злочини проти власності, що вчинюються шляхом протиправного обернення 

винною особою певним способом чужого майна на свою чи інших осіб користь. 

Відмінність між різними формами розкрадання саме у способі протиправного 

вилучення чужого майна, наприклад: крадіжка – це таємне викрадення чужого 

майна; грабіж – відкрите викрадення чужого майна, яке може бути поєднане з 
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насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з 

погрозою застосування такого насильства; шахрайство - заволодіння чужим майном 

або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою тощо. 

Найменш суспільно небезпечним злочином серед розкрадань є крадіжка. Розбій, 

враховуючи те, що шкода заподіюється не тільки відносинам власності але й 

здоров’ю та/або життю людини – найбільш суспільно небезпечний злочин серед 

розкрадань. 

Суб'єктом злочинів, ознаки яких передбачені у ст. ст. 185-187, 189 та ч. 2 ст. 

194 КК України, може бути осудна особа, яка досягла 14-річного віку. Суб'єктом 

злочинів, ознаки яких передбачені у ст. ст. 188, 190, 192, 193, ч. 1 ст. 194, ст. ст. 195, 

196, 198 КК України, може бути осудна особа, яка досягла 16-річного віку. Суб'єкт 

злочинів, ознаки яких передбачені у ст. 191 та ст. 197 КК України - спеціальний. 

Зокрема, ним може бути: особа, якій було ввірене майно, чи у віданні якої 

перебувало майно (ч. 1 ст. 191); службова особа (ч. 2 ст. 191); особа, якій  доручено 

зберігання  чи  охорона  чужого майна (ст. 197). 

Злочини у сфері господарської діяльності. 

Господарська діяльність – це діяльність, пов’язана з виробництвом чи 

реалізацією продукції (товарів), виконанням робіт чи наданням послуг з метою 

одержання прибутку (комерційна господарська діяльність) або без такої мети 

(некомерційна господарська діяльність).  

Серед найактуальніших проблем сьогодення є питання протидії злочинності у 

сфері господарської діяльності. Як свідчать статистичні дані, в Україні кількість 

злочинів у сфері господарської діяльності неухильно зростає. Зазначені тенденції 

стають на перешкоді соціально-економічним реформам, підвищенню рівня 

добробуту населення, стабільності, розвитку держави та її національної безпеки. Як 

зазначається в постанові Пленуму Верховного Суду України від 25 квітня 2003 р. 

№3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за 

окремі злочини у сфері господарської діяльності» настання кримінальної 
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відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності є додатковою 

гарантією діяльності держави у сфері правового регулювання економічних відносин 

і захисту конституційних прав осіб, які займаються господарською діяльністю, та 

засобом сприяння стабілізації національної економіки. 

В Особливій частині КК України заборонні норми, пов’язані з кримінально-

правовою охороною системи господарювання передбачені у Розділі VII – «Злочини 

у сфері господарської діяльності». 

Всі злочини, відповідальність за які передбачена в цьому розділі, можна 

умовно поділити на наступні групи: 1) злочини у сфері кредитно-фінансової, 

банківської і бюджетної систем України (наприклад, статті 199, 200 КК України); 2) 

злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності 

господарюючих суб'єктів (наприклад, статті 203-1, 203-2, 205, 206, 209, 213 КК 

України); 3) злочини у сфері банкрутства (наприклад, ст. 219 КК України); 4) 

злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів 

(наприклад, статті 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224 КК України); 5) злочини у сфері 

приватизації державного та комунального майна (наприклад, ст. 233 КК України).  

Спільним для цих груп злочинів є їх родовий об'єкт, яким є суспільні 

відносини, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та 

споживання товарів, робіт і послуг. Водночас безпосереднім об'єктом окремих з цих 

злочинів виступають конкретні суспільні відносини, що складаються у певній сфері 

господарської діяльності. При вчиненні деяких злочинів у сфері господарської 

діяльності шкода заподіюється крім основного ще і додатковому безпосередньому 

об'єкту. Наприклад, безпосереднім об'єктом умисного введення  в обіг (випуск на 

ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає 

вимогам щодо безпечності продукції,  встановленим нормативно-правовими актами, 

якщо такі дії вчинені у великих розмірах, є суспільні відносини, що забезпечують 

випуск доброякісної продукції, а додатковим – життя та здоров'я споживача. 
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Для кваліфікації окремих злочинів у сфері господарської діяльності має 

значення специфіка предмета злочину. Наприклад, відповідальність за нецільове 

використання бюджетних коштів службовою особою, а так само здійснення 

видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без   встановлених бюджетних 

призначень або з їх перевищенням всупереч Бюджетному  кодексу  України чи 

закону  про  Державний  бюджет  України  на відповідний рік, настає,  якщо 

предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах.  

Забезпечення протидії злочинності у сфері господарської діяльності може бути 

ефективною лише за умови постійного вдосконалення правової бази відповідно до 

сучасних реалій економічного розвитку держави. У зв’язку з цим вона має 

грунтуватися на положеннях чинного цивільного, господарського, 

підприємницького, банківського, митного, податкового, валютного та іншого 

законодавства, що регулює здійснення господарської діяльності та яке є досить 

динамічним. Це й зумовило особливість регламентації кримінальної 

відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності. Більшість диспозицій 

статей, що встановлюють відповідальність за злочини у сфері господарської 

діяльності, є описово-банкетними. Тому у більшості випадках встановлення ознак 

об'єктивної сторони цих злочинів передбачає звернення до законодавчих та інших 

нормативних актів інших галузей права. Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 212 КК 

України кримінально караним є Умисне ухилення від сплати податків, зборів 

(обов'язкових платежів),  що  входять  в  систему  оподаткування, введених у 

встановленому законом порядку, вчинене   службовою особою підприємства, 

установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається 

підприємницькою діяльністю без створення юридичної  особи  чи  будь-якою  

іншою  особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до 

фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у 

значних розмірах. Очевидно, що для з’ясування ознак об’єктивної сторони цього 
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злочину слід звернутись до законодавства в сфері оподаткування (зокрема, до 

Податкового кодексу України). 

В цілому з об'єктивної сторони більшість злочинів у сфері господарської 

діяльності вчиняються шляхом дії. Проте окремі злочини можуть бути вчинені й 

шляхом бездіяльності (наприклад, ухилення від сплати податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів тощо). 

Суб'єктивна сторона основних складів злочинів у сфері господарської 

діяльності характеризується умисною формою вини. Обов'язковою ознакою 

суб'єктивної сторони деяких складів є наявність мотиву та мети. Наприклад, 

відповідальність за розголошення комерційної таємниці настає тільки тоді, коли це 

діяння вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів.  

Суб’єктами злочинів у сфері господарської діяльності можуть бути спеціальні 

суб’єкти (наприклад, службова особа, платник податків, засновник, власник суб'єкта 

господарської діяльності, продавець, працівник побутового обслуговування тощо) 

або будь-яка осудна особа, що досягла 16 років, яка порушує або не виконує певні 

господарські обов’язки і вимоги поведінки у цій сфері. 

З метою реалізації принципу гуманізації кримінального законодавства України 

15 листопада 2011 року був прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у 

сфері господарської діяльності та службової діяльності», який набрав чинності з 17 

січня 2012 року. 

Згідно з цим Законом частина злочинів, відповідальність за які була 

передбачена статтями Кримінального кодексу України, була декриміналізована у 

зв’язку з втратою ознаки підвищеної суспільної небезпеки. Зокрема, 

адміністративними правопорушеннями стали: контрабанда товарів; порушення 

порядку заняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових 

послуг; заняття забороненими видами господарської діяльності; ухилення від 

повернення виручки в іноземній валюті; незаконне відкриття або використання за 
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межами України валютних рахунків; порушення правил здачі дорогоцінних металів 

і дорогоцінного каміння; підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків, 

незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма; 

фіктивне банкрутство; приховування стійкої фінансової неспроможності; незаконні 

дії у разі банкрутства; розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску; обман 

покупців та замовників; фальсифікація засобів вимірювання; примушування до 

антиконкурентних узгоджених дій; незаконні дії щодо приватизаційних паперів; 

недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, 

комунального майна або підприємств та їх подальшого використання. Відповідно, 

за вчинення цих правопорушень у сфері господарської діяльності передбачається 

адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів. 

Крім того, відповідно до цього Закону за вчинення ряду злочинів у сфері 

господарської діяльності передбачається покарання не у вигляді позбавлення волі 

на певний строк, а – тільки штрафи. При цьому розмір кримінально-правових 

штрафів суттєво збільшений. Штраф може бути замінений судом на інше покарання 

лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.  

Новацією також є те, що передбачена низка злочинів у сфері господарської 

діяльності, притягнення до відповідальності за які можливе виключно на підставі 

скарги потерпілого. 

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням професійних послуг.   

Необхідною умовою побудови правової держави є дотримання встановленого 

законодавством України порядку реалізації своїх повноважень (управлінських 

функцій) будь-якими службовими особами та особами, які надають публічні 

послуги. У зв’язку з цим, наприклад, у ст. 19 Конституції України зазначається, що 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. Порушення даного правового 
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порядку призводить до суттєвих та різнопланових негативних наслідків, зокрема: 

підриває авторитет держави, що в свою чергу призводить до не надходження, 

зокрема, іноземних інвестицій в Україну; завдає шкоди демократичним основам 

управління суспільством та нормальному функціонуванню апарату держави, органів 

місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій 

(незалежно від форми власності); суттєво порушує конституційні права і свободи 

людини і громадянина; перешкоджає розвитку ринкових відносин тощо.  

Кримінальна відповідальність за найбільш суспільно небезпечні 

правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної 

з наданням професійних послуг, передбачається в Розділі XVII Особливої частини 

КК України - «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням професійних послуг» . У цьому Розділі встановлюється 

відповідальність за злочини, де сфера службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг, є основним об’єктом 

посягання. Такими злочинами є: зловживання владою або службовим становищем 

(ст. 364), зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364-1), 

перевищення влади або службових повноважень (ст. 365), перевищення 

повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від 

організаційно-правової форми (ст. 365-1), зловживання повноваженнями особами, 

які надають публічні послуги (ст. 365-2), службове підроблення (ст. 366), службова 

недбалість (ст. 367), одержання хабара (ст. 368), незаконне збагачення (ст. 368-2), 

комерційний підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми (ст. 368-3), підкуп особи, яка надає публічні 

послуги (ст. 368-4), пропозиція або давання хабара (ст. 369), зловживання впливом 

(ст. 369-2), провокація хабара або комерційного підкупу (ст. 370). Водночас в 

деяких інших розділах КК України також передбачається відповідальність за 

злочини, де сфера службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з 
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наданням професійних послуг, є об’єктом відповідного суспільно небезпечного 

посягання. Проте в цих злочинах сфера службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг, є додатковим об’єктом. 

Наприклад, відповідальність за такі злочини, передбачається в статтях 132, 159, ч. 2 

ст. 162, ч. 1 ст. 173, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ст.ст. 210, 227, 238, 271, 308, 351, 371, 

373, 375, 423-426 КК України.  

Особливістю злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням професійних послуг, є перш за все суб’єктний склад цих 

злочинів та зв'язок відповідних суспільно небезпечних діянь зі службовою 

діяльністю та професійною діяльністю, пов’язаною з наданням професійних послуг. 

Суб’єктами злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням професійних послуг, є: 1) службова особа; 2) особа, яка надає 

публічні послуги; 3) загальний суб’єкт. 

Службова особа є спеціальним суб’єктом складів злочинів, ознаки яких 

передбачені в статтях 364, 364-1, 365, 365-1, 366, 367, 368, 368-2, 368-3 (ч.3 та ч. 4), 

369, 370 КК України. При цьому спеціальним суб’єктом складів злочинів, ознаки 

яких передбачені в статтях 364-1, 365-1 та ч. 3 та ч. 4 ст. 368-3 КК України, є 

службова особа юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-

правової форми.  

Загальне поняття «службова особа» визначається в ст. 18 КК України.  

Так, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи,  які 

постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції  

представників  влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи  тимчасово 

обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в  установах чи організаціях посади,  пов'язані з виконанням 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 

виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 

повноважним органом  державної   влади,  органом  місцевого  самоврядування, 
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центральним органом державного управління із спеціальним статусом, 

повноважним  органом чи повноважною службовою особою підприємства, 

установи, організації, судом або законом.  

У примітці 1 до ст. 364 КК України дається майже подібне визначення поняття 

службової особи. Відмінність лише в частині поняття службових осіб підприємств, 

установ чи організацій. Згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України суб’єктом  

злочинів, передбачених у статтях 364,  365,  368, 368-2, 369 цього Кодексу, є 

службові особи, які обіймають постійно чи тимчасово саме на державних чи 

комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з 

виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, 

або виконують такі функції за спеціальним  повноваженням, яким особа наділяється 

повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, 

центральним органом державного управління із спеціальним статусом,  

повноважним органом чи повноважною    особою підприємства, установи, 

організації, судом або законом. При цьому для цілей статей 364, 365, 368, 368-2, 369 

цього Кодексу до державних та комунальних підприємств прирівнюються юридичні 

особи, у статутному фонді яких відповідно державна чи комунальна частка 

перевищує 50 відсотків або  становить  величину, що забезпечує державі чи 

територіальній громаді право  вирішального впливу на господарську діяльність 

такого підприємства. 

Представниками влади є працівники державних органів та установ, які наділені 

правом у межах своєї компетенції висувати вимоги, а також приймати рішення, 

обов'язкові для невизначеного кола осіб  фізичних і юридичних осіб незалежно від 

їх відомчої приналежності або підлеглості. Визнання особи представником влади 

пов’язується не з посадою, яку вона обіймає, а – з наявністю у неї владних 

повноважень. Тому представником влади може бути як керівник, так і рядовий 

працівник державного апарату (наприклад, рядовий міліціонер). 
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Під організаційно-розпорядчими обов'язками розуміються функції по 

здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, дільницею 

роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах 

або організаціях незалежно від форми власності. Такі функції, зокрема, здійснюють 

керівники міністерств, відомств, підприємств різних форм власності (в тому числі 

приватних), громадських організацій, їх заступники та керівники структурних 

підрозділів або дільниць робіт. 

Адміністративно-господарські обов'язки включають до себе повноваження з 

управління або розпорядження майном незалежно від форми власності, що полягає 

у встановленні порядку його зберігання, переробки, реалізації, контролю за 

здійсненням цих операцій тощо.  

Особа визнається службовою не тільки тоді, коли вона виконує відповідні 

функції постійно, а й тоді, коли вона виконує їх тимчасово або за спеціальним 

повноваженням за умови, що ці повноваження покладені на неї у встановленому 

законом порядку. Обіймання особою певної посади або доручення тимчасово 

виконувати службові обов'язки має бути оформлено відповідним (усним чи 

письмовим) рішенням – наказом, розпорядженням, постановою, протоколом, 

довіреністю тощо.  

Не є службовими особами працівники, які виконують суто професійні 

(наприклад, лікар, педагог, адвокат), виробничі (наприклад, робітник) або технічні 

(наприклад, друкарка, технічний секретар, охоронець, вантажник) обов'язки. У той 

самий час, вони визнаються службовими особами, якщо вони поряд із зазначеними 

обов’язками виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські 

обов’язки. Наприклад, лікар, який зловживає своїми обов'язками при видачі листів 

непрацездатності.  

Відповідно до ч. 4 ст. 18 та примітки 2 до ст. 364 КК України службовими  

особами  також   визнаються  посадові особи іноземних  держав  (особи,  які  

обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної 
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держави, у тому  числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції 

держави для  іноземної держави, зокрема для державного органу або державного   

підприємства),   іноземні  третейські  судді,  особи, уповноважені вирішувати 

цивільні,  комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку,  

альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники 

міжнародної  організації чи будь-які інші особи,  уповноважені такою організацією 

діяти від її імені), а також члени міжнародних  парламентських  асамблей, 

учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів. 

Особа, яка надає публічні послуги, є спеціальним суб’єктом складів злочинів, 

ознаки яких передбачені в статтях 365-2 та ч. 3 і ч. 4 ст. 368-4 КК України. В цілому 

характерними рисами публічних послуг є те, що: 1) вони спрямовані на захист прав 

та інтересів інших осіб, в тому числі державних або суспільних; 2) порядок (форма) 

їх надання визначаються державою чи органами місцевого самоврядування; 3) вони 

породжують наслідки правового характеру (забезпечують, породжують, змінюють 

чи припиняють правовідносини). Зі змісту ст. 365-2 та ч. 3 і ч. 4 ст. 368-4 КК 

України випливає, що особами, які надають публічні послуги є: аудитори,  

нотаріуси, оцінювачі, інші особи, які не є державними службовцями, посадовими 

особами місцевого самоврядування, але   здійснюють професійну діяльність,  

пов'язану  з наданням публічних послуг,  у тому числі послуг експерта, 

арбітражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, 

третейського судді (під час виконання цих функцій).  

Загальний суб’єкт (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку) є 

суб’єктом злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням професійних послуг, ознаки яких передбачені в ч. 1 і ч. 2 ст. 

368-3, ч. 1 і 2 ст. 368-4, 369, 369-2 КК України. Виконавцем інших злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних 

послуг, загальний суб’єкт не може бути. Проте особи, які не мають ознак 
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спеціального суб’єкта, можуть бути організаторами, підбурювачами чи 

пособниками цих злочинів. 

З об'єктивної сторони особливістю злочинів у сфері службової діяльності та 

професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг, є те, що 

суспільно небезпечне діяння завжди зумовлене особливим становищем службової 

особи або особи, яка надає публічні послуги. Зв'язок даного становища з 

вчинюваним суспільно небезпечним діянням полягає в тому, що: його 

використовують для вчинення злочину, діючи у межах своїх повноважень 

(наприклад, зловживання владою або службовим становищем); його 

використовують та виходять за межі прав і повноважень, наданих за посадою 

(наприклад, перевищення влади або службових повноважень); не виконують чи 

виконують неналежним чином покладені обов'язки (наприклад, службова 

недбалість) тощо. При цьому таке діяння завжди є незаконним і таким, що 

суперечить цілям і задачам, заради досягнення яких функціонує апарат відповідних 

органів і для виконання яких службові особи цього апарату або особи, які надають 

публічні послуги, наділяються певними повноваженнями.  

Обов'язковою ознакою об’єктивної сторони багатьох злочинів у сфері 

службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням професійних 

послуг, є настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння істотної 

шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, 

або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб 

(ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 365-1, ч. 1 ст. 365-2, ч. ст. 367 КК 

України). Заподіяння істотної шкоди є одним з критеріїв відмежування цих злочинів 

від дисциплінарних проступків. Зокрема, відсутність істотної шкоди внаслідок  

зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або 

службових повноважень або службової недбалості дає підстави розглядати 

відповідне діяння лише як службовий проступок, а не злочин. 
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Істотна шкода як ознака названих злочинів у сфері службової діяльності може 

виражатися у заподіянні матеріальних (майнових) збитків та/або нематеріальної 

(фізичної, моральної тощо) шкоди. 

У примітці до ст. 364 КК України зазначається, що істотною шкодою у статтях 

364, 364-1, 365, 365-1, 365-2, 367 КК України, якщо вона полягає у заподіянні 

матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян. При цьому матеріальний збиток 

може бути реальним та/або у вигляді упущеної вигоди (наприклад, незаконна 

діяльність службової особи призводить до зменшення прибутку підприємства).  

Чи є шкода істотною, якщо вона полягає у заподіянні суспільно небезпечних 

наслідків нематеріального характеру, вирішується у кожному окремому випадку з 

урахуванням конкретних обставин справи. Практика визнає істотною таку шкоду, 

яка знаходить своє вираження у порушенні та обмеженні конституційних прав і 

свобод людини та громадянина, суттєвому підриві авторитету органів державної 

влади і місцевого самоврядування, в порушенні громадського порядку та 

громадської безпеки, в створенні таких обстановки і умов, що порушують 

нормальну діяльність підприємств, установ чи організацій тощо. 

Службове підроблення (ч. 1 ст. 366), одержання хабара (ст. 368), незаконне 

збагачення (ст. 368-2), комерційний підкуп службової особи юридичної особи 

приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 368-3), підкуп 

особи, яка надає публічні послуги (ст. 368-4), пропозиція або давання хабара (ст. 

369), зловживання впливом (ст. 369-2) та провокація хабара (ст. 370) вважаються 

закінченими з моменту вчинення суспільно небезпечного діяння незалежно від 

настання відповідних наслідків (злочини з формальним складом). Так, для 

притягнення до кримінальної відповідальності за одержання хабара як закінченого 

злочину достатньо встановити факт одержання службовою особою в будь-якому 

вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в 



 360

інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи 

службового становища.  

Із суб'єктивної сторони злочини у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням професійних послуг, окрім службової недбалості, 

є умисними. При цьому із суб’єктивної сторони для будь-якого з цих злочинів, в 

тому числі – службової недбалості, характерним є зв'язок відповідного суспільно 

небезпечного діяння зі службовою діяльністю та професійною діяльністю, 

пов’язаною з наданням професійних послуг. Зокрема, змістом вини осіб, які 

вчинюють ці злочини, є те, що вони усвідомлюють факт порушення встановленого 

порядку реалізації повноважень (управлінських функцій) будь-якими службовими 

особами або особами, які надають публічні послуги. 

Резюме за змістом теми 

Кримінальне право України має своїм завданням правове забезпечення охорони 

прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 

громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних 

посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. 

Кримінальне законодавство включає кримінально-правові норми, які визначають 

загальні положення кримінального права, злочинність та караність діянь, їх види та 

встановлює покарання за їх вчинення, підстави, обсяг та межі кримінальної 

відповідальності. Кримінально-правові норми є засобом виховного та превентивного 

впливу на осіб, що вчинили злочин, а також на інших громадян. 

Особлива частина Кримінального права України є системою, що представляє 

собою вичерпну сукупність кримінально-правових норм, які розміщені у КК України 

у певному порядку та визначають, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та 

які покарання можуть бути призначені за їх вчинення, а також визначають окремі 

кримінально-правові поняття та встановлюють спеціальні підстави звільнення від 

кримінальної відповідальності за окремі злочини. Всі норми Особливої частини КК 
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України за своїм змістом можна поділити на три групи: заборонні, 

роз'яснювальні та заохочувальні.  

Терміни та поняття до теми 

Кримінальне право України (як галузь права) – це сукупність правових норм, 

встановлених вищим органом законодавчої влади, що визначають, які суспільно 

небезпечні діяння є, та які покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх 

вчинили. 

Злочин – суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 

суб’єктом злочину. 

Кримінальна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, що 

встановлюється уповноваженими органами держави, настає за вчинення суспільно 

небезпечного діяння та полягає в обмеженні нематеріальних та матеріальних благ 

засудженого. 

Склад злочину – це сукупність встановлених у кримінальному законодавстві 

ознак, які характеризують суспільно небезпечне діяння як злочин. 

Об’єкт злочину – це суспільні відносини, які охороняються нормами 

кримінального права. 

Об’єктивна сторона злочину – це сукупність ознак, які характеризують 

зовнішній прояв суспільно небезпечного діяння та посягає на об’єкти, що 

охороняються нормами кримінального права. 

Суб’єк злочину – це фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого 

може наставати кримінальна відповідальність. 

Суб’єктивна сторона злочину – це внутрішній зміст злочину, психічне 

ставлення особи до вчиненого суспільне небезпечного діяння та його наслідків. 

Особлива частина Кримінального права України є системою, що 

представляє собою вичерпну сукупність кримінально-правових норм, які розміщені 

у КК України у певному порядку та визначають, які суспільно небезпечні діяння є 

злочинами та які покарання можуть бути призначені за їх вчинення, а також 
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визначають окремі кримінально-правові поняття та встановлюють спеціальні 

підстави звільнення від кримінальної відповідальності за окремі злочини. 

Заборонні кримінально-правові норми Особливої частини КК 

України – кримінально-правові норми, в яких визначено, які суспільно 

небезпечні діяння є злочинами (ознаки юридичних складів певних злочинів) 

та які покарання можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили (види та 

межі покарань). 

Диференціація кримінальної відповідальності як кримінально-правовий 

принцип – градація законодавцем безпосередньо в законі про кримінальну 

відповідальність вже встановленої відповідальності залежно від ступеня суспільної 

небезпечності злочинів певного виду та осіб, що вчинюють ці злочини. 

Роз'яснювальні кримінально-правові норми Особливої частини КК 

України – кримінально-правові норми КК України, безпосередньо в яких 

законодавець розкриває зміст термінів та пояснює певні поняття, які мають 

відношення до одного злочину чи групи злочинів. 

Заохочувальні кримінально-правові норми Особливої частини КК 

України – кримінально-правові норми КК України, в яких встановлюються певні 

умови за яких особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної 

відповідальності з урахуванням її поведінки після вчинення відповідного злочину. 

Родовий об'єкт злочинів – певна група (комплекс) суспільних відносин, що 

відрізняються своєю однорідністю і, отже, певною єдністю. 

Злочини проти життя особи – передбачені в Розділі II Особливої частини КК 

України суспільно небезпечні діяння,  в яких життя людини є єдиним чи основним 

безпосереднім об’єктом. 

Злочини проти власності – передбачені в Розділі VI Особливої частини КК 

України суспільно небезпечні діяння,  в яких право власності є єдиним чи основним 

безпосереднім об’єктом. 
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Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, 

пов’язаної з наданням професійних послуг – передбачені в Розділі XVII 

Особливої частини КК України суспільно небезпечні діяння, в яких відносини у 

сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням 

професійних послуг, є єдиним чи основним безпосереднім об’єктом. 

Злочини у сфері господарської діяльності – передбачені в Розділі VII 

Особливої частини КК України суспільно небезпечні діяння,  в яких суспільні 

відносини, що складаються з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання 

товарів, робіт і послуг є єдиним чи основним безпосереднім об’єктом. 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте співвідношення кримінального права України з іншими 

галузями права. 

2. Визначте та охарактеризуйте ознаки злочину. 

3. У чому полягає законодавча класифікація злочинів, та яке практичне 

значення вона має? 

4. Визначте та охарактеризуйте елементи складу злочину. 

5. Визначте поняття Особливої частини кримінального права України. 

6. У чому відмінність між вбивством та доведенням до самогубства?  

7. Які види злочинів проти власності Ви знаєте? 

8. У чому відмінність між крадіжкою та грабежем? 

9. Що є родовим об’єктом злочинів у сфері господарської діяльності? 

10. У чому полягає суспільна небезпечність злочинів у сфері господарської 

діяльності? 
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Тема: ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

1. Поняття цивільного процесуального права. 

2. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

3. Цивільне судочинство: поняття, види та стадії. 

 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати: поняття цивільного процесуального права, його предмет та метод 

правового регулювання; поняття цивільного судочинства, його види та стадії; 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин; порядок реалізації права на 

судовий захист; 

2) вміти: визначати категорії справ, що розглядаються у порядку 

цивільного судочинства; розмежовувати справи за видами проваджень; правильно 

визначати суб’єктів справи; розмежовувати компетенцію судів різних ланок, 

відповідно до виконуваних ними функцій, при здійсненні правосуддя у цивільних 

справах. 

1. Поняття цивільного процесуального права. 

У випадку порушення цивільних прав, їх захист здійснюється в установленому 

порядку загальним судом, господарським, адміністративним судом, третейським 

судом, адміністративними, нотаріальними та громадськими органами. Проте, 

правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, до яких входять тільки 

професійні судді. Щодо інших органів, то вони захищають права та законні інтереси 

юридичних і фізичних осіб, не здійснюючи правосуддя. 

Судова форма захисту суб’єктивних прав, свобод чи інтересів особи є 

основною, порівняно з іншими, що відображено у багатьох законах України. Так, 
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наприклад, відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. Цивільний кодекс України у ст. 16 визначає, що 

кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого 

немайнового або майнового права та інтересу.  

Право на судовий захист мають як фізичні, так і юридичні особи, які наділені 

правоздатністю та дієздатністю. 

У всіх випадках, коли захист прав, свобод чи інтересів здійснюється загальними 

судами, мова йде про цивільний процес. Суди загальної юрисдикції розглядають 

справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів, що виникають з цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових 

відносин та інших відносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за 

правилами іншого судочинства. Також суди розглядають справи про оскарження 

рішень третейських судів, про видачу виконавчих листів на примусове виконання 

рішень третейських судів, про оспорювання рішень міжнародного комерційного 

арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на виконання рішень 

міжнародного комерційного арбітражу(ст. 15 ЦПК). 

Судом можуть бути застосовані такі способи захисту цивільних прав: визнання 

права; визнання правочину недійсним; припинення дії, що порушує право; 

відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку 

у натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування 

збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди. 

Цивільний процес регулюється нормами цивільного процесуального права, яке є 

самостійною галуззю права. Норми цивільного процесуального права закріплені у 

нормативно-правових актах. Так, Конституція України встановлює основи 

організації і діяльності суду (розд. VIII), правовий статус громадян (розд. II), у тому 

числі і в цивільному судочинстві (статті 55, 59, 24, 29, 31, 31, 32). Цивільне 

судочинство підпорядковується принципам, які закріплені у Конституції та мають 
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безпосередній влив на здійснення правосуддя в Україні. Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року встановлює мету і завдання 

правосуддя, методи і форми його здійснення, систему органів правосуддя, основні 

засади організації і діяльності органів правосуддя в Україні. Основним 

кодифікованим актом У сфері цивільного процесу є Цивільний процесуальний 

кодекс України від 18 березня 2004 року (далі ЦПК України), який складається з 11 

розділів і регулює такі питання: Загальні положення; Наказне провадження; Позовне 

провадження; Окреме провадження; Перегляд судових рішень; Процесуальні 

питання пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень 

інших органів (посадових осіб); Судовий контроль за виконанням судових рішень; 

Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні; Відновлення втраченого 

судового провадження; Провадження у справах за участю іноземних осіб; 

Прикінцеві та перехідні положення. 

Основними ознаками самостійності галузі права є її предмет і метод. 

Предметом цивільного процесуального права є процесуальні дії і пов’язані з 

ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, які виникають 

при здійсненні правосуддя у цивільних справах, тобто, цивільний процес. До 

предмету цивільного процесуального права не входять відносини, які виникають при 

захисті цивільних прав несудовими органами, такими як третейські суди, комісії по 

трудових спорах, органи опіки та піклування та ін.  

Метод цивільного процесуального права – це сукупність закріплених у нормах 

цивільного процесуального права способів і засобів впливу на відносини, які 

регулюються, і поведінку їх суб'єктів. За змістом метод цивільного процесуального 

права є імперативно-диспозитивним. Імперативний метод впливу на поведінку 

суб'єктів регульованих відносин закріплений у нормах права, що встановлюють 

зобов'язання, заборону і примус. Імперативний спосіб проявляється в процесуально-

правовому становищі суду. Він як орган держави, що здійснює правосуддя, виконує 

керівну роль у цивільному процесі, спрямовує дії учасників процесу, які повинні 
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підпорядковуватися судові, забезпечує здійснення ними прав і виконання обов'язків. 

Суд вирішує цивільну справу і окремі питання, які виникають у процесі її розгляду, 

ухвалює рішення, яке має обов'язковий характер.  

Диспозитивний спосіб характеризується дозволом і визначається правами 

суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на активну поведінку в межах, 

встановлених нормами ЦПК України. Спосіб дозволу широко використовується в 

нормах цивільного процесуального права, в яких визначено процесуально-правове 

становище сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Сторони наділені 

широкими процесуальними повноваженнями для захисту суб'єктивних матеріальних 

прав, реалізація яких можлива за їх розсудом на основі вільного волевиявлення і 

забезпечується системою необхідних процесуальних гарантій. 

Цивільне процесуальне право — це система правових норм, які регулюють 

діяльність і пов’язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової 

справи, що виникають при здійсненні правосуддя.  

2. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин. 

Якщо суспільні відносини регулюються нормами цивільного процесуального 

права, то вони називаються цивільними процесуальними правовідносинами. Такі 

правовідносини представляють зв’язок між судом і окремими учасниками процесу. 

Суб'єктами цивільного процесу можуть бути: фізичні особи, юридичні особи, 

держава Україна, іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, 

іноземні держави, міжнародні організації, які мають право звертатися до судів 

України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.  

Для того, щоб бути суб’єктом цивільних процесуальних правовідносин 

необхідно мати правоздатність. Для особистого здійснення цивільних процесуальних 

права та виконання своїх обов'язків у суді необхідно мати дієздатність. Повна 

цивільна процесуальна дієздатність настає з 18 років. Проте, є випадки, коли 

дієздатність настає раніше (реєстрація шлюбу неповнолітньою особою, надання 

повної цивільної дієздатності неповнолітній особі за рішенням суду). 
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За роллю, завданнями і метою участі в процесі суб’єктів цивільних 

процесуальних правовідносин можна класифікувати у такі групи: 

1) особи, які здійснюють правосуддя в цивільних справах. Це місцеві 

суди, апеляційні суди, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, Верховний Суд України. 

2) особи, які беруть участь у справі: 

- особи, які захищають свої права та інтереси, – позивач, відповідач, треті 

особи, заявники та заінтересовані особи у справах окремого провадження, заявники 

та боржники у справах наказного провадження. Ці суб’єкти мають матеріальний і 

процесуальний інтерес у справі;  

- особи, які захищають права та інтереси інших осіб, – Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади та 

місцевого самоврядування, представники. Вони не мають особистого інтересу на 

предмет спору (не мають матеріального інтересу, а мають лише процесуальний 

інтерес у справі), але їхні права обумовлюються компетенцією, якою вони 

наділяються залежно від виконуваних ними функцій та повноважень. Ці особи 

беруть участь у справі для ухвалення законного і обґрунтованого рішення. 

Наприклад, орган опіки і піклування обов’язково дає висновок у справах про 

усиновлення про доцільність усиновлення. 

Особи, що беруть участь у справі, маючи юридичний інтерес у справі, наділені 

процесуальними правами та обов’язками, які дають можливість впливати на рух 

процесу. Так, позивач може відмовитися від позову і тоді провадження буде закрито; 

відповідач може визнати позов і це буде підставою для його задоволення, а позивач 

буде звільнений від обов’язку доказувати ті факти, які обґрунтовують його вимоги; 

сторони можуть укласти мирову угоду; прокурор може відмовитися від позову, який 

він подавав в інтересах особи і т.п. 
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3) особи, які залучаються до участі у справі для сприяння у здійсненні 

правосуддя – свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти, особи, що надають правову 

допомогу, секретар судового засідання, судовий розпорядник. 

Вони не мають юридичного інтересу до процесу, в результаті чого не наділені 

правом впливати на його хід. Так, експерт зобов’язаний надати висновок з тих 

питань, які перед ним поставив суд. Але він не має права подавати заяву про відмову 

від позову, визнання позову. Якщо експерт (або перекладач, або спеціаліст) буде 

заінтересований у результатах розгляду справи, то це є підставою для його відводу. 

2. Цивільне судочинство: поняття, види та стадії. 

Діяльність суду, осіб, які беруть участь у справі, інших учасників цивільного 

процесу в ході здійснення правосуддя у цивільних справах, яка врегульована 

нормами цивільного процесуального права має назву цивільне судочинство. 

Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та 

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та 

інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Законодавство про цивільне судочинство встановлює єдиний порядок розгляду 

цивільних справ. Проте, виходячи із особливостей певних категорій цивільних 

справ, вони об’єднуються у три види (види цивільного судочинства або види 

проваджень): позовне провадження, окреме провадження, наказне провадження. 

Кожен із видів провадження має свої характерні риси, що впливає на порядок їх 

розгляду.  

Позовне провадження. ЦПК України найбільш повно врегулював порядок 

здійснення позовного провадження, який є загальним. Справи інших видів 

провадження розглядаються за такими ж правилами, але з певними виключеннями та 

особливостями, що встановлені законом. 

Для справ позовного провадження є характерним спір про матеріальне право. 

Наприклад, це справи про стягнення боргу, про відшкодування шкоди, заподіяної 
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майну чи здоров’ю особи, про витребування майна із чужого незаконного володіння 

і т ін.  

До основних суб’єктів справ позовного провадження належать сторони – 

позивач і відповідач, які мають протилежні інтереси. Позивач – це особа, яка 

звертається до суду для захисту своїх прав, свобод чи інтересів. Відповідач – це 

особа, яка, за припущенням позивача, порушила його права, свободи чи інтереси, у 

зв’язку з чим залучається у процес. Сторони перебувають у стані спору між собою. 

Саме їх спір передається на розгляд суду. 

Тільки для позовного провадження характерний такий суб’єкт як третя особа, 

яка вступає у справу, що вже почалася, для захисту власних прав. Наприклад, 

розглядається справа про визнання права власності на будинок. Позивачем є чоловік, 

відповідачем – дружина. Але батько позивача вважає, що будинок належить йому, 

він також претендує на будинок. Батько не є позивачем, адже процес почався і 

позивач вже є. Він буде мати статус третьої особи. 

Справа порушується шляхом подання позовної заяви. Позовна заява подається 

позивачем або його представником до суду за місцем проживання відповідача (за 

загальним правилом). Розгляд справи здійснюється суддею одноособово, 

відбувається у судовому засіданні, із викликом сторін, дослідженням доказів, на 

основі принципу змагальності. 

За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення. 

Окреме провадження. Перелік справ окремого провадження визначений у ЦПК 

України. Характерною рисою цих справ є відсутність спору про право. Наприклад, 

до них належать справи про визнання особи недієздатною, безвісно відсутньою, про 

усиновлення, про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності та ін. 

Вказані справи розглядаються з метою встановлення юридичного факту чи 

юридичного стану особи.  

Оскільки у справах відсутній спір про право, то й відсутні сторони. Учасниками 

справи є заявник та заінтересовані особи. Заявник – це особа, що звертається до суду 
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у справах окремого провадження. Заінтересовані особи – це особи, взаємовідносини 

яких із заявником залежать від обставин, які повинні бути встановлені підчас 

вирішення справ окремого провадження. Наприклад, якщо розглядається справа про 

встановлення факту перебування особи на утриманні померлого годувальника для 

отримання пенсії у зв’язку із втратою годувальника, то заявником буде особа, яка 

просить визнати її утриманцем, а заінтересованими особами будуть інші члени сім’ї, 

які мають право на таку пенсію (оскільки розмір пенсії залежить від кількості 

утриманців). 

Справа порушується шляхом пред’явлення заяви. Заява розглядається у 

судовому засіданні одноособово суддею, а в деяких випадках – ще й за участю двох 

народних засідателів. Розглянувши справу суд ухвалює рішення. 

Наказне провадження. ЦПК України у ст. 96 визначає категорії справ, що 

розглядаються у порядку наказного провадження. Зокрема до них належать справи 

про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, про стягнення 

заборгованості на оплату житлово-комунальних послуг,телекомунікаційних послуг 

та ін.  

Характерною рисою цієї категорії справ є безспірний порядок стягнення. 

Наприклад, розглянемо справу про стягнення нарахованої, але не виплаченої 

заробітної плати. Якщо заявник надасть доказ того, що зарплата нарахована, і доказ 

того, що вона не виплачена, то у суду не буде потреби заслуховувати іншу сторону, 

проводити словесні дебати. Він може зробити безумовний висновок про те, що 

заявник має право на отримання нарахованої йому заробітної плати. 

Сторонами наказного провадження є заявник і боржник. 

Справа порушується шляхом подачі заяви про видачу судового наказу. Справи 

наказного провадження передбачають спрощену процедуру розгляду, тому, судове 

засідання не проводиться, сторони не викликаються у судове засідання. 

Досліджуються лише письмові докази. 
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За результатами розгляду справи видається судовий наказ як особлива форма 

судового рішення. 

Цивільне судочинство складається з окремих частин – стадій, кожна з яких 

об’єднана сукупністю процесуальних дій, що спрямовані на досягнення самостійної 

мети. 

Стадії цивільного процесу 

1. Пред’явлення заяви та відкриття провадження у справі. Над даному 

етапі позивач подає позовну заяву, а суд оцінює її відповідність вимогам закону (ст. 

119 ЦПК України) та вирішує питання про можливість прийняття заяви до розгляду. 

2. Провадження у справі до судового розгляду. На цій стадії суд може 

провести попереднє судове засідання з метою вирішення питання про можливість 

врегулювання спору до судового розгляду. Якщо ж спір не буде врегульовано, то 

здійснюється підготовка справи до розгляду, з тим, щоб максимально швидко, 

справедливо, об’єктивно та повно вирішити спір у судовому засіданні. 

3. Судовий розгляд справи. Це основна стадія процесу, під час якої 

досліджуються докази (пояснення сторін, речові, письмові, показання свідків, 

висновки експертів), проводяться судові дебати, ухвалюється судове рішення. 

Розгляд справи відбувається тільки у залі суду, при незмінному складі суду. 

4. Апеляційне оскарження рішень та ухвал, що не набрали законної сили. 

Якщо особа, яка брала участь у справі, не погоджується із судовим рішенням, вона 

має право подати апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції, поки рішення не 

набрало законної сили. Строк для подання апеляційної скарги на рішення суду – 10 

днів після його ухвалення; на ухвалу суду – 5 днів після її постановлення. Підставою 

апеляційного оскарження є незаконність чи необґрунтованість судового рішення. 

5. Касаційне оскарження рішень та ухвал, що набрали законної сили. У 

випадку, коли особа вважає, що її права, свободи чи інтереси не були захищені не 

тільки судом першої інстанції, але і апеляційним судом, вона може подати касаційну 

скаргу протягом 20 днів з дня набрання законної сили рішенням суду апеляційної 
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інстанції. Така скарга подається до Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ. Підставою касаційного оскарження є 

неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм 

процесуального права. 

6. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами. Іноді, 

після розгляду справи, коли рішення вже набрало законної сили, можуть з’явитися 

обставини, які існували на момент розгляду справи, але не були відомі суду та 

учасникам процесу. Якщо такі обставини могли вплинути на рішення суду, то особа, 

що брала участь у справі, може подати заяву до суду, який ухвалив судове рішення, 

про перегляд справи за нововиявленими обставинами (протягом одного місяця з дня 

встановлення таких обставин).  

7. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Такий перегляд 

можливий лише у тому випадку, якщо справа переглядалася Вищим спеціалізованим 

судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Закон визначає лише дві 

підстави перегляду справ, які пов’язані з неоднаковим застосуванням одних і тих же 

правових норм у аналогічних справах та невиконанням Україною міжнародних 

зобов’язань. Верховний Суд України є найвищою судовою інстанцією, тому інших 

способів оскарження судового рішення у цивільній справі в Україні не передбачено. 

8. Виконавче провадження. Виконання судових рішень покладається на 

Державну виконавчу службу України. У випадку, коли боржник (особа, що програла 

справу) добровільно не виконує судове рішення, стягувач (особа, на користь якої 

ухвалено рішення) може звернутися до ДВС із виконавчим листом протягом одного 

року з дня набрання рішенням законної сили. Державний виконавець буде вчиняти 

дії по примусовому виконанню судового рішення (наприклад, стягнення аліментів, 

повернення майна тощо). 

Резюме за змістом теми  

Кожна особа у випадку порушення її цивільних прав, інтересів чи свобод має 

право на судовий захист. Порядок судового захисту цивільних прав регулюється 
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нормами цивільного процесуального права. Цивільне процесуальне право як 

самостійна галузь права характеризується особливим предметом та методом 

правового регулювання.  

Порядок розгляду справ у порядку цивільного судочинства відбувається у 

загальному порядку з урахуванням особливостей справ. Відповідно до цього справи 

розглядаються у порядку позовного, окремого та наказного провадження. Також 

цивільне судочинство характеризується стадійністю. 

Цивільні процесуальні правовідносини виникають між суб’єктами, 

обов’язковим серед яких є суд. До суб’єктів цивільного процесу також належать 

особи, що беруть участь у справі та особи, які сприяють здійсненню правосуддя.  

Терміни та поняття до теми 

Цивільне процесуальне право — це система правових норм, які регулюють 

діяльність і пов’язані з нею процесуальні відносини суду та інших учасників судової 

справи, що виникають при здійсненні правосуддя.  

Предмет цивільного процесуального права – це процесуальні дії і пов’язані з 

ними процесуальні відносини суду та інших учасників судової справи, які 

виникають при здійсненні правосуддя у цивільних справах, тобто, цивільний процес. 

Метод цивільного процесуального права – це сукупність закріплених у 

нормах цивільного процесуального права способів і засобів впливу на відносини, які 

регулюються, і поведінку їх суб'єктів. За змістом метод цивільного процесуального 

права є імперативно-диспозитивним. 

Цивільне судочинство – це діяльність суду, осіб, які беруть участь у справі, 

інших учасників цивільного процесу в ході здійснення правосуддя у цивільних 

справах, яка врегульована нормами цивільного процесуального права.  

Позивач – це особа, яка звертається до суду для захисту своїх прав, свобод чи 

інтересів.  

Відповідач – це особа, яка, за припущенням позивача, порушила його права, 

свободи чи інтереси, у зв’язку з чим залучається у процес. 
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Заявник – це особа, що звертається до суду у справах окремого провадження.  

Заінтересовані особи – це особи, взаємовідносини яких із заявником залежать 

від обставин, які повинні бути встановлені підчас вирішення справ окремого 

провадження. 

Стадії цивільного процесу – це окремі частини процесу, кожна з яких 

об’єднана сукупністю процесуальних дій, що спрямовані на досягнення самостійної 

мети. 

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте цивільне процесуальне право як самостійну галузь права. 

2. Назвіть категорії справ, які розглядаються у порядку цивільного судочинства. 

3. Назвіть суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Визначте їх 

характерні ознаки. 

4. Які види проваджень характерні для цивільного судочинства?  

5. Визначте особливості позовного, окремого та наказного проваджень. 

6. Назвіть стадії цивільного процесу. 
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ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

1. Право на звернення до господарського суду. 

2. Учасники господарського процесу. 

3. .Процесуальні строки, судові витрати, докази у господарському процесі.  

4. Стадії господарського процесу. 

5. Особливості судового розгляду справ про банкрутство 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати умови та форму звернення до господарського суду; процедуру 

господарського судочинства та його обов’язкові складники; сутність господарського 

процесу; учасників господарського процесу; значення процесуальних строків, 

призначення судових витрат, важливість доказів в господарському судочинстві; 

2) уміти орієнтуватись по стадіях господарського процесу: порушення 

провадження, підготовки до судового розгляду справи, вирішення господарського 

спору (розгляд справи по суті), перегляд судових рішень (у апеляції, касації, за 

нововиявленими обставинами), виконання судових рішень господарського суду; 

розрізняти особливості позовного провадження розв’язання господарського спору та 

процедури банкрутства у господарському процесі. 

1. Право на звернення до господарського суду. 

 Господарський процес є різновидом юридичної діяльності, яку регулюють 

норми господарського процесуального права. Основними джерелами господарського 

процесуального права є Конституція України від 28 червня 1996 р., Господарський 

процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. (із змінами), Закони України 

«Про судоустрій та статус суддів» від 7 липня 2010 р. (із змінами), «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 р. (із 

змінами), «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р. (із змінами) та інші. 
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 Господарські суди становлять єдину трьохланкову систему спеціалізованих 

судів, які складають: місцеві господарські суди (господарські суди Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя); апеляційні господарські 

суди (утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України 

“Питання мережі господарських судів України” від 12 серпня 2010 № 811/2010. На 

цей час є Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, 

Рівненський, Севастопольський та Харківський апеляційні господарські суди); 

касаційний суд (Вищий господарський суд України).  

Право на звернення до господарського суду є одним із елементів правового 

статусу юридичних осіб (у тому числі іноземних) та громадян, які здійснюють 

підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому 

порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, а у випадках 

передбачених законодавством України, також державних та інших органів, 

громадяни, що не є суб’єктами підприємницької діяльності. 

Господарські суди вирішують господарські спори у порядку позовного 

провадження, передбаченого господарським процесуальним законодавством. 

Суб’єкти господарювання між якими виник спір про право можуть звернутися до 

господарського суду подавши позовну заяву.  

Подання позову відбувається шляхом подання позовної заяви в господарський 

суд у письмовій формі з дотриманням усіх вимог Господарського процесуального 

кодексу України щодо порядку подання позову, його змісту та додатків до нього. У 

позовній заяві заінтересована особа — позивач (передбачений носій спірного права) 

викладає свої вимоги другій особі (передбачуваному порушнику права позивача) як 

відповідачу.  

Для звернення до господарського суду для порушення господарського процесу 

необхідно: а) встановлене чинним законодавством право на звернення; б) власне 

бажання особи звернутися до суду; в) дотримання усіх вимог процесуального 
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законодавства щодо порядку звернення до господарського суду та оформлення 

позовної заяви.  

2. Учасники господарського процессу. 

Серед учасників господарського процесу відокремлюються особи, без яких 

неможливо процес з конкретного спору. Обов’язковим учасником господарських 

процесуальних відносин є суддя (судді) господарського суду — основний і головний 

учасник господарського процесу, який здійснює судову владу (на нього законом 

покладено завдання розгляду і вирішення спорів). У процесі розгляду і вирішення 

спорів господарський суд (суддя або колегія суддів) здійснює різні процесуальні дії з 

усіх питань, які виникають у ході господарського процесу. Всі дії згідно з 

господарським процесуальним законодавством залежно від значущості 

оформлюються у рішенні, ухвалі, постанові. Місцеві господарські суди 

(господарський суд Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 

Севастополя), які є судами першої інстанції, за наслідками вирішення спору 

приймають рішення. Суди апеляційної (Дніпропетровський, Донецький, Київський, 

Львівський, Одеський, Рівненський, Севастопольський та Харківський апеляційні 

господарські суди) і касаційної (Вищий господарський суд України) інстанцій за 

наслідками перегляду судових рішень приймають постанови. У процесі 

господарського судочинства розв'язуючи певні питання, які виникають у процесі 

розгляду справи, її виникнення, руху й припинення судді господарського суду усіх 

інстанцій виносять ухвали. 

Окрім судді господарського суду, також обов’язковими учасниками 

господарського процесу є сторони (позивач і відповідач) між якими існує спір про 

право. Позивачами є підприємства, установи, організації і громадяни – суб’єкти 

підприємницької діяльності, що подали позов або в інтересах яких подано позов про 

захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. 

Відповідачами є підприємства, установи, організації і громадяни – суб’єкти 

підприємницької діяльності, яким пред’явлено позовну вимогу. 
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Інші учасники господарського процесу не є його обов'язковими особами, їх 

участь залежить від обставин кожної справи. Наприклад, можуть бути особи, які тим 

чи іншим чином мають відношення до спору про право, такими є: треті особі, які 

заявляють самостійні вимоги на предмет спору, треті особи, які не заявляють 

самостійних вимог на предмет спору; прокурор, державні та інші органи, які 

виступають на захист не власних (здебільшого публічно-правових) інтересів в силу 

покладених на них законом функцій.  

Участь у господарському судочинстві також беруть особи, які не є учасниками 

господарського спору, але вони сприяють здійсненню правосуддя, нормальному 

ходу вирішення спору. Такими можуть бути посадові особи та інші працівники 

підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано 

для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи. Для роз’яснення 

питань, що виникають при розгляді справи і потребують спеціальних знань, 

господарський суд призначає судову експертизу й в господарському процесі може 

брати участь судовий експерт. Коли учасники процесу не володіють мовою 

судочинства, до участі в господарському процесі можуть залучатися перекладачі. 

Організації і громадяни можуть вести справи в господарському суді через 

представників. Протокол судового засідання веде секретар суду тощо. 

3. Процесуальні строки, судові витрати, докази у господарському процесі. 

На ефективність захисту прав у порядку господарського судочинства суттєвий 

вплив справляє фактор часу з точки зору швидкості розгляду спору, надання 

зацікавленим особам можливості максимально результативно брати участь у процесі 

вирішення справи. Тому правове регулювання строків розгляду і вирішення справ у 

господарських судах, виконання рішень суду, здійснення певних процесуальних дій 

набуває важливого значення. Важливим засобом забезпечення захисту прав у 

момент розгляду справи господарським судом є період часу, протягом якого 

здійснюється судовий розгляд. Цей період часу називають процесуальними 

строками. 
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Процесуальні строки для здійснення процесуальних дій визначаються: точною 

календарною датою; зазначенням події, що повинна неминуче настати; періодом 

часу, протягом якого може бути вчинена дія. Строки у господарському процесі 

обчислюються роками, місяцями, днями.  

Із закінченням процесуального строку право на здійснення процесуальної дії 

особами, які беруть участь у справі, господарському процесі погашається. При 

цьому зберігається обов’язок здійснення процесуальної дії, одночасно виникає 

можливість застосування до несправного суб’єкта процесуальних (штрафних) 

санкцій. 

При організації діяльності судів з розгляду і вирішенню спорів держава несе 

значні витрати, які складаються з витрат на утримання судової системи, матеріально-

технічне забезпечення судів. Тому законодавством на осіб, в інтересах яких 

розглядаються і вирішуються спори в судах, покладено обов’язок частково 

відшкодувати витрати на судочинство. Існують два види господарських витрат: а) 

судовий збір; б) судові витрати (затрати). 

Судовий збір є обов’язковий платіж за дії, які здійснює господарський суд по 

розгляду, вирішенню, перегляду господарських справ, справляється за подання заяв, 

скарг до суду, а також за видачу судами документів. Розмір судового збору 

визначений Законом України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 р. і залежить від 

характеру та ціни позову. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та 

зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. 

Судовими витратами (затратами) є суми, що підлягають сплаті за проведення 

судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов’язаних, з оглядом 

і дослідженням доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката 

та інших витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судових витрат прямо не 

залежить від характеру спору та ціни позову і визначається по кожній конкретній 

справі в залежності від фактично вчинених витрат. Грошові суми судових витрат 

виплачуються призначеним особам за виконання необхідних дій. 
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Вирішення господарського спору у господарському процесі здійснюється на 

підставі дослідження доказів, за допомогою яких з’ясовується обставини, які мають 

значення для правильного розв'язання господарського спору. Засобами доказування 

(засобами встановлення обставин) у господарському процесі є: письмові докази; 

речові докази; висновки судових експертів; пояснення представників спорів, 

пояснення інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.  

Господарський (судовий) процес спрямований на збирання, дослідження та 

оцінку доказів, що здійснюють суб’єкти доказування. Суб’єктами доказування в 

господарському процесі є суд та особи, які зберуть участь у справі, котри зацікавлені 

в результатах її розгляду (позивач, відповідач, інші).  

Суттєве значення у господарському процесі має питання про те, хто несе 

обов’язок доказування та подання доказів. За загальним правилом кожна сторона 

повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог і 

заперечень. Остаточні висновки з дослідження доказів здійснює господарський суд. 

Суддя господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що 

ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в господарському 

процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не 

мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.  

4. Стадії господарського процессу. 

Діяльність господарського суду з розгляду і вирішенню підвідомчих (справи, 

віднесені законодавством до розгляду і вирішенню системою господарських судів) 

йому спорів, здійснюється в певній логічній послідовності по стадіях процесу.  

Початкова стадія господарського процесу – порушення провадження у справі. 

На цій стадії суддя місцевого господарського суду оцінює позовну заяву з усіма 

доданим до неї матеріалами. з точки зору прийняття справи до провадження. Суддя 

одноособово виносить ухвалу про порушення провадження у справі, прийняття 

справи до провадження коли у позивач є право на подання позову і ним дотримано 

усіх вимог законодавство щодо порядку його подання. 
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У випадках передбачених законом, суддя може відмовити в прийнятті позовної 

заяви, наприклад, коли заява не підлягає розгляду в господарських судах України, а 

також з інших підставі встановлених ст. 62 Господарського процесуального кодексу 

України. Це відбувається коли у позивача відсутнє право на подання позову. 

Процесуальне законодавство встановлює певні вимоги до змісту позову та 

додатків до нього. У разі недотримання таких вимог суддя не приймає позовної 

заяви і повертає її без розгляду, наприклад, коли позовну заяву підписано особою, 

яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано; не 

подано доказів сплати судового збору у встановлених порядку та розмірі, а також з 

інших підставі встановлених ст. 63 Господарського процесуального кодексу 

України. В такому разі у позивача є права на подання позову, але позовна заява не 

може бути прийнята до розгляду суду доти, доки не будуть усунені підстави, які 

зумовили повернення заяви.  

Після порушення справи в господарському суді настає стадія підготовки 

матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду. Мета цієї стадії полягає в 

тому, щоб забезпечити правильне вирішення справи, у першому ж засіданні суду. 

Процесуальні дії судді та сторін на цій стадії спрямовані на окреслення кола осіб, які 

мають брати участь у справи, визначення та збирання доказів. Ретельна підготовка 

до судового розгляду всіх осіб, які беруть участь у справі має суттєве значення для 

своєчасного вирішення справи. 

Основна стадія господарського процесу – розгляд справи судом. Третя стадія 

визначається як основна, тому що при цьому розгляді спір вирішується по суті, 

дається остаточна відповідь на позовні вимоги. Формою розгляду справи є засідання 

господарського суду. Саме при розгляді й вирішенні спору в судовому засіданні 

здійснюється реалізація основного завдання господарського суду – захист прав і 

охоронюваних законом інтересів організацій і громадян-підприємців. Як правило, ця 

стадія закінчується прийняттям рішення. Господарський суд приймає рішення при 



 383

вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові 

повністю або частково).  

Іноді при розгляді господарського спору можуть бути виявлені обставини, які 

не були або не могли бути враховані при порушенні, які взагалі виключають 

вирішення господарського спору по суті. З урахуванням цього передбачається дві 

форми закінчення справи без винесення рішення по суті спору. В цьому випадку, 

залежно від підстав, господарський суд виносить ухвалу про: припинення 

провадження у справі або залишення позову без розгляду.  

Розгляд справи судом першої інстанції не завжди забезпечує безпомилковість 

рішень. Для виправлення помилок, допущених судом при розгляді і вирішенні 

спорів, закон передбачає спеціальні стадії перевірки законності та обґрунтованості 

рішень, ухвал, постанов. Проходження справи по цих стадіях не є обов’язковим, а 

визначається зацікавленими особами – учасниками справі. Наступна стадія – 

перевірка законності і обґрунтованості судових актів господарських судів, яка 

складається з самостійних стадій: перегляд судових рішень в апеляційному порядку; 

перегляд судових рішень у касаційному порядку; перегляд рішення, ухвали, 

постанови господарського суду за нововиявленими обставинами. На стадії перегляду 

судових актів також є стадії порушення провадження, підготовки справи до розгляду 

і вирішення його у відповідній інстанції.  

Подати апеляційну скаргу на рішення місцевого господарського суду, яке не 

набрало законної сили, та, касаційну скаргу на рішення місцевого господарського 

суду, переглянуто в апеляційному порядку та постанови апеляційного суду, що 

набрали законної сили мають право позивач, відповідач, прокурор, треті особи, 

особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх 

права та обов’язки.  

Суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість судового 

рішення місцевого суду, яке не набрало законної сили, з фактичної та правової 

сторін, за наявними у справі й додатково поданими доказами у повному обсязі. Суд 
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касаційної переглядаючи рішення, ухвали, постанови, які набрали законної сили, на 

підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом 

першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. 

Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке 

набрало законної сили, за нововиявленими обставинами (фактичні обставини, які 

існують в момент розгляду справи і мають суттєве значення для її вирішення, які не 

були і могли бути відомі ні заявнику, ні суду, який розглядав справи). На відміну від 

перегляду судових рішень у апеляційному чи касаційному провадженні, які пов'язані 

із суддівською помилкою при вирішенні справи, перегляд незаконності чи 

необґрунтованості судового виникає у зв’язку з нововиявленими обставинами, і не 

пов’язане з судовою помилкою, оскільки в основу судового рішення, що 

переглядається, були покладені правильні висновки на підставі оцінки зібраних у 

справі доказів. Право на подання заяви про перегляд судового рішення 

господарського суду за нововиявленими обставинами мають право позивач, 

відповідач, прокурор, треті особи.  

 Господарський процес по справі повинен завершуватись виконанням рішення, 

ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили. Стадія 

виконання судових актів спрямована на практичну їх реалізацію діяльністю 

зобов’язаних суб’єктів. На цій стадії позивач і відповідач перетворюються на 

стягувача (особа, на користь якої прийнято рішення суду) та боржника (особа, яка 

має виконати рішення суду). Реальний захист відновлення порушених суб’єктивних 

прав юридичної особи, громадянина-підприємця можуть бути забезпечені лише тоді, 

коли боржник добровільно підкоряється рішенню господарського суду або буде 

примушений до цього компетентним органом (державна виконавча служба, яка 

входить до системи органів Міністерства юстиції України), коли буде виконане 

рішення господарського суду на користь стягувача. Відповідно до ст.115 

Господарського процесуального кодексу України вкти господарського суду 

підлягають обов’язковому виконанню підприємствами, організаціями, посадовими 
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особами. Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі виданого 

ним наказу, який є виконавчим документом. Правила виконавчого провадження 

встановлені Законом України «Про виконавче провадження». Примусове виконання 

рішення господарського суду здійснює державний виконавець. Участь судді 

господарського суду у виконавчому провадженні при виконання прийнятому ним 

судового рішення, відносини між боржником і стягувачем регулюють норми розділ 

ХIV Господарського процесуального кодексу України.  

5. Особливості судового розгляду справ про банкрутство. 

Господарський суд окрім вирішення господарських спорів також розглядає 

справи про банкрутство. Справа про банкрутство не є господарський спір, це 

процедура відновлення платоспроможності боржника, а у випадку недосяжності 

цього визнання його банкрутом. Господарські суди розглядають справи про 

банкрутство у порядку провадження, передбаченому Господарським процесуальним 

кодексом України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».  

Господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-

кого з кредиторів, боржника. Боржник - суб’єкт підприємницької діяльності 

(юридична особа або фізична особа – підприємець), неспроможний виконати свої 

грошові зобов’язання перед кредиторами. Кредитор - юридична або фізична особа, а 

також органи державної податкової служби та інші державні органи, які мають 

підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових 

зобов’язань до боржника. Справа про банкрутство порушується господарським 

судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно 

становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були 

задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення 

строку, якщо інше не передбачено законом.  

Учасники у справі про банкрутство — сторони (кредитор (кредитори) і 

боржник), забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, 
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керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти 

майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна 

України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників 

боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб’єкта 

підприємницької діяльності – боржника, а також у випадках, передбачених законом, 

інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.  

У провадженні справ про банкрутство щодо боржника можуть застосовуватися 

такі судові процедури банкрутства: розпорядження майном боржника; мирова угода; 

санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута. З чотирьох 

передбачених законом процедур банкрутства, лише одна передбачає припинення 

діяльності суб’єкта банкрутства, три інші спрямовані на забезпечення його 

подальшого функціонування. У справах про банкрутство є стадії порушення 

провадження, підготовки справи до розгляду, основна стадія - застосовування 

судової процедури банкрутства, стадії перегляду судових актів.  

Терміни та поняття до теми 

Право на звернення до господарського суду це можливість суб’єкта 

господарювання та право конкретної особи на звернення в юрисдикційний орган в 

особі господарського суду за захистом порушеного права або охоронюваних законом 

інтересів. 

Господарський процес – встановлена нормами господарського процесуального 

права форма діяльності господарських судів, яка спрямована на захист порушених 

або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. 

Господарські суди є спеціалізованими судами судів загальної юрисдикції та 

здійснюють судову владу шляхом вирішення господарських і інших справ, 

віднесених до їх ведення. 

Позов - спірна правова вимога однієї особи до іншої, яка випливає з 

матеріально-правового відношення, заснованого на юридичних фактах і поданого до 
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господарського суду для розгляду та вирішення у визначеному законом порядку. 

Оформлюється і подається до господарського суду у письмовій форми. 

Суддя господарського суду - носій судової влади, посадова особа, яка наділена 

повноваженнями здійснювати правосуддя з господарських відносин. 

Позивач це суб’єкт господарської діяльності, який подав позов або в інтересах 

якого подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або 

охоронюваного законом інтересу, тобто особа, яка передбачувана є володарем 

спірного права або охоронюваного законом інтересу і яка звертається до 

господарського суду за захистом, оскільки вона вважає, що її право порушено або 

необґрунтовано оспорюється відповідачем. 

Відповідач це суб’єкт господарської діяльності, якому пред’явлено позовну 

вимогу, тобто особа, яка за ствердженням позивача, є або порушником його прав, 

або необґрунтовано, на думку позивача, оспорює його права і яка внаслідок цього 

притягується до відповіді за позовом та проти якої порушено справу. 

Рішення господарського суду – це акт суду першої інстанції, яким суд на 

підставі достовірно встановлених при судовому розгляді фактів у суворій 

відповідності з нормами процесуального і матеріального права вирішує справу по 

суті, тобто задовольняє позов повністю або частково, або відмовляє в його 

задоволенні. 

Ухвала господарського суду – судове рішення місцевого господарського суду, 

який приймає господарський суд, що не вирішує спір сторін по суті. А також ухвала 

це формальне оформлення вирішення певних питань, які виникають у процесі 

розгляду справи, її порушення, руху, припинення. Таки ухвали виносять судді 

господарських судів усіх інстанцій.  

Постанова господарського суду це судове рішення господарського суду, що 

приймається за наслідками перегляду судами апеляційної інстанції судових рішень 

господарського суду, які не набрали законної сили, та судом касаційної інстанції 

судових рішень господарського суду, які набрали законної сили.  
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Треті особи з самостійними вимогами на предмет спору – це особи, які 

мають правовий зв’язок із спірним матеріальним правовідношенням, із предметом 

спору та можуть вступити у справу до прийняття рішення господарським судом, 

подавши позов до однієї або двох. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, мають 

опосередковий зв’язок зі сторонами та можуть вступити у справу на стороні 

позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення 

з господарського спору може вплинути на їхні права. 

Прокурор у господарському процесі є особливим учасником, він не є 

учасником спірного матеріального правовідношення, може вступити у справу для 

представництва інтересів громадянина або держави, подавши позов або на будь-який 

стадії процесу. У прокурора особливий інтерес до судової справи, який визнається 

його посадовим становищем і необхідністю захисту публічно-правових інтересів в 

господарському суді. 

Представництво у господарському судочинстві - це діяльність представника 

при розгляді справи, яка здійснюється від імені особи, яку представляють із метою 

досягти для неї найбільш сприятливого рішення, а також для надання їй допомоги у 

здійсненні своїх прав. 

Процесуальний строк у господарському процесі – це встановлений законом 

або господарським судом проміжок часу, протягом якого повинне або може бути 

здійснена та чи інша процесуальна дія або закінчена певна частина провадження по 

справі. 

Судові витрати – це відповідні грошові кошти, які витрачаються у зв’язку з 

розглядом та вирішенням справ у порядку господарського судочинства і 

покладаються на сторони, третіх осіб з самостійними вимогами з метою їх 

відшкодування державі і спонукання заінтересованих осіб до врегулювання спорів 

згідно із законом без втручання суду. 
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Доказами в господарському процесі є будь-які фактичні дані, на підставі яких 

господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи 

відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші 

обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. 

 Підвідомчість справ господарським судам - коло справ віднесених 

законодавством до розгляду і вирішенню системою господарських судів. 

Припинення провадження у справі – це закінчення діяльності господарського 

суду з розгляду спору із-за відсутності у позивача права на захист. У цьому випадку 

виключається можливість повторного звернення до господарського суду з даної 

справи. 

Залишення позову без розгляду – це закінчення судового провадження 

господарським судом у випадку, коли при її розгляді виявлено недодержання 

позивачем деяких зобов’язань у процесі. Залишення позову без розгляду не 

перешкоджає повторному зверненню позивача до господарського суду з тим же 

позовом, після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду. 

Нововиявлені обставини – це юридичні факти (фактичні обставини), які 

існують в момент розгляду справи і мають суттєве значення для її вирішення, які не 

були і могли бути відомі ні заявнику, ні суду, який розглядав справи. 

Державний виконавець – представник влади, який здійснює примусове 

виконання судових рішень (зокрема, господарського суду), та рішень інших органів 

(посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у 

порядку, передбаченому законом. 

Наказ господарського суду – виконавчий документ, що видається суддею 

господарського суду на виконання рішення та постанови господарського суду. 

 Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника 

відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди 

і погасити встановлені у порядку, визначеному законом, грошові вимоги кредиторів 

не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.  
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 Банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов’язання 

встановлена господарським судом. 

Арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у 

встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий 

санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до 

Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, 

ліквідаторів) України;  

Розпорядження майном боржника - система заходів щодо нагляду та 

контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення 

збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення 

аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної 

процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі 

або частково вимог кредиторів.  

Мирова угода у справах про банкрутство - домовленість між боржником та 

кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) 

кредиторами боргів боржника, яка оформляється шляхом укладення угоди між 

сторонами. 

 Санація у справах про банкрутство - система заходів, що здійснюються під час 

провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника 

банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського 

становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог 

кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу 

та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.  

Ліквідація у справах про банкрутство - припинення суб'єкта підприємницької 

діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів 

щодо задоволення вимог кредиторів шляхом продажу його майна.  

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть умови звернення до господарського суду. 
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2. В який формі здійснюється звернення до господарського суду з розв’язання 

господарських спорів та при порушенні справ про банкрутство? 

3. Порівняйте обов’язкових учасників вирішення господарських спорів та справ 

про банкрутство? 

4. Чим відрізняються обов’язкові учасники господарського процесу при 

вирішення господарських спорів від необов’язкових учасників? 

5. Розкрийте значення процесуальних строків у господарському процесі. 

6. Для чого у господарському процесі застосовують судові витрати. 

7.Що є засобами доказування у господарському процесі.  

8. Поясніть особливості кожної стадії господарського процесу. 

9. Як оформлюють процесуальні дії судді господарського суду. 

10. Чим відрізняються стадії перегляду в апеляційному порядку, у касаційному 

порядку та за нововиявленими обставинами. 

11. Хто є сторонами у виконавчому провадженні? 

12. Який судовий акт господарського суду є виконавчий документ.  
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ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

1. Поняття та принципи адміністративного судочинства. 

2. Компетенція адміністративних судів. 

3. Суб’єкти, що беруть участь у розгляді адміністративної справи.  

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) знати – сутність поняття адміністративного судочинства та принципи його 

здійснення, які знайшли відображення у нормах Кодексу адміністративного 

судочинства України; категорії спорів, що віднесені до публічно-правових спорів і є 

предметом розгляду в адміністративних судах; систему адміністративних судів, а 

також порядок взаємодії ланок цієї системи; предметну, територіальну та 

інстанційну підсудність адміністративних справ, що є підставою для розмежування 

компетенції адміністративних судів; особливості одноосібного та колегіального 

розгляду судами адміністративних справ; процесуальний статус позивача, 

відповідача, третьої сторони та представника в адміністративному процесі, а також 

права та обов’язки секретаря судового засідання, судового розпорядника, свідка, 

експерта та інших учасників адміністративного процесу; 

2) уміти – працювати з нормами Кодексу адміністративного судочинства 

України, які регулюють порядок розгляду публічно-правових спорів; 

використовувати відповідні норми для захисту своїх прав, свобод та інтересів у 

публічній сфері від порушень з боку державних органів, органів місцевого 

самоврядування, їхніх посадових і службових осіб та інших суб’єктів, що наділені 

владно-управлінськими повноваженнями; оперуючи набутими знаннями самостійно 

звертатись до адміністративного суду за захистом порушених прав, свобод та 

інтересів.  

1. Поняття та принципи адміністративного судочинства. 
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Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. Конституція України гарантує право людини на оскарження в суді рішень, 

дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб (ст. 55), а також право людини на відшкодування за 

рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної 

шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю названих органів 

при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56). Як відомо закріплене право 

обов’язково повинно мати відповідні механізми реалізації, що дозволить суб’єкту 

його використовувати, інакше воно перетворюється у фікцію і жодним чином не 

впливає на життя особи. Так, Конституцією УРСР 1978 року громадяни наділялись 

вищеназваними правами, однак лише через 10 років - 25 квітня 1988 року Цивільно-

процесуальний кодекс УРСР було доповнено главою 31-А «Скарги на неправомірні 

дії службових осіб, що ущемляють права громадян», якою визначався порядок 

розгляду судами цієї категорії справ. Тобто всі 10 років громадяни хоча і мали таке 

право, але скористатись ним не могли.  

З набуттям незалежності перед Україною доволі гостро постали питання 

належного забезпечення захисту прав людини від свавілля державних органів та 

органів місцевого самоврядування. Істотні кроки в цьому напрямі зроблено лише у 

2002 році, з прийняттям Закону України «Про судоустрій», яким визначалось місце 

адміністративних судів у системі судів загальної юрисдикції, та у 2005 році з 

прийняттям Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАСУ), яким 

ґрунтовно регулюється порядок розгляду адміністративних справ.  

Адміністративна справа – переданий на вирішення адміністративного суду 

публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, 

орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший 

суб’єкт, якій здійснює владні управлінські функції, в тому числі делеговані (передані 

від одного суб’єкта до іншого).  

До публічно-правових спорів ч. 2 ст. 17 КАСУ віднесено: 
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     1) спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень 

щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності; 

     2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, 

звільнення з публічної служби. Під публічною службою розуміють службу в органах 

місцевого самоврядування, державну службу, військову, дипломатичну та ін.; 

     3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації  їхньої  

компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень (переданих 

від одного суб’єкта до іншого); 

     4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення,  

скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів. Адміністративним 

договором є дво- або багатостороння угода, що укладається з метою задоволення 

публічних потреб, а права і обов’язки її сторін випливають із управлінських функцій 

суб’єкта владних повноважень, який в обов’язковому порядку є однією зі сторін. До 

адміністративних договорів можна віднести договори між органами місцевого 

самоврядування про перерозподіл окремих повноважень та власних бюджетних 

коштів, договори між місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого 

самоврядування щодо реалізації спільних соціальних програм та ін.;  

     5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, 

встановлених  Конституцією  та  законами України. До одного з таких випадків 

можна віднести дострокове припинення за рішенням суду повноважень народного 

депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності депутатського 

мандата з іншими видами діяльності (ч.4 ст. 81 Конституції України);  

     6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом 

референдуму. 

На сьогодні в Україні будь-яка фізична (громадянин України, іноземець чи 

особа без громадянства) чи юридична особа (іноземна в тому числі) мають 

конституційно закріплене право оскаржувати неправомірні рішення, дії чи 

бездіяльність владних суб’єктів, якими порушені її права, свободи та інтереси, і 
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право отримувати відшкодування завданої такими діями матеріальної та моральної 

шкоди. Поряд з цим існує механізм реалізації цих прав, що включає в себе як 

систему адміністративних судів, так і нормативно врегульований КАСУ порядок 

звернення до адміністративних судів і здійснення адміністративного судочинства.   

Адміністративний суд – це суд загальної юрисдикції до компетенції якого 

віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ. 

Адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів щодо 

розгляду і вирішення публічно-правових спорів, які виникають між фізичними і 

юридичними особами з одного боку і суб’єктами владних повноважень з іншого, у 

зв’язку зі здійсненнями останніми владних управлінських функцій. Законодавчо 

адміністративне судочинство визначено як діяльність адміністративних судів щодо 

розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом 

(п.4 ч.1 ст.3 КАСУ). 

Принципи адміністративного судочинства – це основні засади, вихідні 

положення, що становлять його якісні особливості та специфічні властивості. У 

принципах адміністративного судочинства відображені його основні риси та 

визначено структуру, засади побудови, логіку розміщення положень та норм, що 

повною мірою дозволяє зрозуміти його суть і значення.60  

 Принципами адміністративного судочинства є:  

     1) верховенство права; 

     2) законність;  

     3) рівність усіх учасників  адміністративного процесу перед законом і судом;  

     4) змагальність сторін,  диспозитивність  та  офіційне з'ясування всіх 

обставин у справі; 

     5) гласність і відкритість адміністративного процесу; 

                                                   

60 Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер»янов та 
ін.; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 72. 
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     6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень  

адміністративного  суду; 

     7) обов'язковість судових рішень. 

Розглянемо кожний з перелічених принципів детальніше. 

Принцип верховенства права – є найголовнішим принципом,  відповідно до 

якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають 

зміст і спрямованість діяльності держави. В Конституції України принцип 

верховенства права було закріплено у ч.1 ст. 8, а своє розкриття він отримав у ст. 8 

КАСУ. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України одним з проявів 

верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством, а включає 

й інші соціальні регулятори – норми моралі, традиції, звичаї…Всі ці елементи права 

об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості…61 

Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 

Європейського Суду з прав людини. Забороняється відмовляти у розгляді та 

вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості  

чи  відсутності законодавства,  яке регулює спірні  

відносини.  

Принцип законності знайшов своє відображення у ст. 9 КАСУ і полягає в 

тому, що: 

1) суд  вирішує  справи  відповідно до Конституції та законів України, а також 

міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України; 

2) суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом 

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами 

України. 

                                                   

61 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 69 Кримінального кодексу України (справа про 
призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. - № 45. – 
Ст. 2975 
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Відповідно до ч.2 ст. 8 Конституції України вона наділена найвищою 

юридичною силою, тобто її норми мають пріоритет над законами та міжнародними 

договорами. Це означає, що у разі встановлення невідповідності цих актів 

положенням Конституції, суд застосовує норми Конституції як норми прямої дії. У 

свою чергу міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, мають перевагу над законами України.  

При застосуванні положень інших нормативно-правових актів (актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої 

влади тощо) суд зобов’язаний переконатись чи прийняті вони відповідним органом 

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами 

України. 

Важливим аспектом діяльності адміністративного суду є усунення прогалин, що 

існують у правовому полі, за допомогою аналогії права або закону. Аналогія закону 

– це застосування судом, у випадку відсутності закону, який регулює відповідні 

правовідносини, закону, що регулює  подібні правовідносини. Аналогія права – це 

використання судом конституційних принципів і загальних  засад  права, у випадку 

відсутності як закону, який регулює відповідні правовідносини, так і аналогічного 

закону. 

Принцип рівності усіх учасників адміністративного процесу перед законом і 

судом. Згідно зі ст. 10 КАСУ не може існувати привілеїв чи обмежень прав 

учасників адміністративного  процесу  за  ознаками  раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі,  етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання,  за мовними або іншими ознаками. 

Рівність прав означає їх взаємну відповідність, пропорційність, тобто право 

позивача подати адміністративний позов врівноважується правом відповідача 

заперечувати проти позову, право позивача відмовитися від адміністративного 

позову кореспондується з правом відповідача визнати позов тощо. Крім того, щоб 

забезпечити сторонам рівні можливості в суді, на суб’єктів владних повноважень 
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покладено деякі додаткові обов’язки (наприклад, обов’язок доводити правомірність 

своїх рішень, дій чи бездіяльності в адміністративних справах про протиправність 

цих рішень, дій чи бездіяльності; обов’язок подати суду всі наявні у суб’єкта 

владних повноважень документи та матеріали, які можуть бути використані як 

докази у справі). 62 

Принципи змагальності сторін, диспозитивності та офіційного з’ясування 

всіх обставин у справі закріплені ст. 11 КАСУ. 

Під принципом змагальності слід розуміти процесуальні можливості осіб, які 

беруть участь у справі, вчиняти діяння, спрямовані на доведення обґрунтованості та 

переконливості своєї правової позиції щодо предмета спору.63 Тобто змагальність 

обумовлена самою природою адміністративного спору, яка як правило, передбачає 

протилежність позицій сторін – одна сторона наполягає на правомірності своїх 

вимог, а інша це заперечує. Кожна сторона при цьому має свободу у наданні суду 

своїх  доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. 

Принцип диспозитивності відповідно до ч.2,3 ст. 11 КАСУ полягає у тому, що: 

- суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою,  

поданою відповідно до КАСУ, і не може виходити за межі позовних вимог; 

- суд може вийти за межі позовних вимог виключно у разі, якщо це необхідно 

для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб,  про захист яких 

вони просять; 

- кожна особа, яка звернулася за судовим захистом, розпоряджається  своїми  

вимогами на свій розсуд, крім випадків, встановлених  КАСУ. До таких виключень, 

наприклад, належить те, що суд не визнає мирову угоду між сторонами, якщо це 

суперечить закону або порушує чиї-небудь права, свободи або інтереси (ст. 262 

КАСУ).  

                                                   

62 Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 1 / За заг. ред. В.К. 
Матвійчука / Матвійчук В.К., Хар І.О., - К.: Алерта, КНТ, 2007, С. 173. 
63 Основи адміністративного судочинства та адміністративного права: навч. посіб. / за заг.ред. Р.О. Куйбіди, В.І. 
Шишкіна. – Старий світ, 2006. – С. 243. 
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Також важливу роль у реалізації принципу диспозитивності крім осіб, які 

беруть участь у справі, відіграє і суд. Відповідно до ч.9 ст. 171 КАСУ: якщо у 

процесі розгляду справи про законність нормативно-правового акта виявлено 

незаконність іншого нормативно-правового акту,  щодо  якого  провадження в 

адміністративній справі не відкрито, однак він впливає на прийняття постанови у 

справі, суд визнає такий акт незаконним.      

Принцип офіційного з’ясування обставин справи полягає у тому, що суд 

наділений обов’язком запропонувати  особам,  які беруть участь у справі, подати 

докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає. 

Активна роль суду необхідна для врівноваження процесуального становища сторін, 

де однією може бути людина, яка не обізнана у юриспруденції, а іншою – суб’єкт 

владних повноважень, на захист інтересів якого працюватиме цілий штат юристів-

професіоналів.   

Принцип гласності і відкритості адміністративного процесу закріплено ст. 

12 КАСУ. Відповідно до названого принципу, особи, які беруть участь у справі,  а 

також особи, які не брали  участі  у справі, але суд вирішив питання про їхні права, 

свободи, інтереси чи обов'язки, мають право на отримання в адміністративному суді 

як усної, так і письмової інформації щодо результатів розгляду такої справи. Крім 

того, будь-яка особа може ознайомитись із судовими рішеннями у будь-якій 

розглянутій у відкритому судовому засіданні справі. Порядок такого ознайомлення 

визначається Законом України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 

р. Відповідно до положень названого закону судові рішення підлягають 

оприлюдненню на офіційному веб-порталі судової влади України. З цією метою 

було створено Єдиний  державний  реєстр судових рішень, який являє собою 

автоматизовану систему збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання 

електронних копій судових рішень. Доступ до реєстру є відкритим, безоплатним і 

цілодобовим.  
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Поряд із цим, у текстах судових рішень, відкритих для загального доступу через 

оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади, не можуть бути 

розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу – 

учасника процесу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими 

позначеннями. 

Відкритість судового процесу свідчить про можливість осіб, які не беруть участі 

у справі, бути присутніми у судових засіданнях. Однак відкритість може бути 

обмежено, тобто розгляд справи відбудеться у закритому судовому засіданні, в 

інтересах нерозголошення державної чи іншої таємниці, що охороняється законом, 

захисту особистого та сімейного життя людини,  в інтересах малолітньої чи 

неповнолітньої особи, а також в інших випадках, установлених законом. Під час 

розгляду справи в  закритому  судовому  засіданні  можуть  бути присутні лише  

особи,  які  беруть  участь  у  справі, а  в  разі необхідності - експерти, спеціалісти, 

перекладачі та свідки. 

Під час судового розгляду  справи  в судовому засіданні забезпечується повне 

фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального  технічного  

засобу. Офіційним записом судового засідання є  лише технічний  

запис, здійснений судом. Особи, що присутні  в  залі   судового  засідання, можуть 

використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі  

судового засідання фото- і кінозйомки,  відео-,  звукозапису  із застосуванням   

стаціонарної апаратури,  а  також  транслювання судового засідання по радіо і 

телебаченню допускаються на підставі ухвали  суду  за  наявності згоди на це осіб, 

які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.  

Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 

адміністративного суду. Названий принцип знайшов своє закріплення у ст. 13 

КАСУ, а реалізується у гл. 1 «Апеляційне провадження» та гл. 2 «Касаційне 

провадження» розділу ІУ КАСУ «Перегляд судових рішень».  
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Державою забезпечується особам, які беруть участь у справі, а також особам, 

які не брали  участі  у справі, але суд вирішив питання про їхні права, свободи, 

інтереси чи обов'язки, право на апеляційне та касаційне  оскарження  рішень  

адміністративного  суду,  крім випадків, встановлених КАСУ. 

До таких виключень належить: 

1. пропуск строків оскарження:  

- для апеляційного оскарження постанови, прийнятої судом першої інстанції – 

10 днів з дня її проголошення або отримання копії, прийнятої ухвали – 5 днів з дня її 

проголошення або отримання копії. Постанова – це письмове рішення суду, в якому 

вирішуються вимоги позову. Ухвала – це письмове або усне рішення суду, яким 

вирішуються питання, пов’язані з процедурою розгляду адміністративної справи; 

- для касаційного оскарження – протягом 20 днів після набрання законної сили 

судовим рішенням суду апеляційної інстанції; 

2. закріплені кодексом випадки, коли прийняте рішення є остаточним і 

оскарженню не підлягає: 

- ч.2 ст. 171-2 КАСУ – рішення місцевого загального суду як 

адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності  суб'єктів 

владних  повноважень  щодо  притягнення  до адміністративної відповідальності є 

остаточним і оскарженню не підлягає; 

- ч. 11 ст. 176 КАСУ - рішення  Вищого адміністративного суду України щодо 

скарги на результати виборів є остаточним і не підлягає перегляду в апеляційному 

чи касаційному порядку; 

- ч.1 ст. 180 КАСУ -  рішення, прийняте за наслідками розгляду справи про 

дострокове припинення повноважень народного депутата України, є остаточним і 

оскарженню не підлягає; 

- ч.6 ст. 183-1 КАСУ – рішення апеляційної інстанції у справах про примусове 

відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності є остаточним і 

оскарженню не підлягає. Також інші передбачені КАСУ випадки. 
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Принцип обов’язковості судових рішень. Відповідно до ст. 14 КАСУ 

постанови та ухвали суду в адміністративних справах, що набрали законної сили, є 

обов'язковими до виконання на всій території України. Невиконання судових  

рішень  тягне  за  собою відповідальність, встановлену законом. Це: 

- адміністративна відповідальність: ст. 185-6 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення «Невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи 

окремої постанови судді…», ст. 188-13 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення «Невиконання законних вимог державного виконавця»; 

- кримінальна відповідальність: ст. 382 Кримінального кодексу України « 

Невиконання судового рішення»; 

- цивільна відповідальність: у випадку, якщо невиконанням рішення суду була 

завдана майнова шкода – гл. 82 Цивільного кодексу України «Відшкодування 

шкоди».   

2. Компетенція адміністративних судів. 

Сучасна система адміністративних судів має чотири ланки: 

 місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні та 

окружні адміністративні суди); 

 апеляційні адміністративні суди; 

 Вищий адміністративний суд України; 

 Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України.  

Названі ланки взаємодіють між собою у чітко встановленому порядку. Позивач 

(особа, на захист прав, свобод та інтересів якої подано адміністративний позов) 

звертається до суду першої інстанції – як правило, місцевого адміністративного 

суду. Після розгляду ним справи, якщо прийняте рішення не задовольняє одну зі 

сторін – позивача або відповідача, воно може бути оскаржене зацікавленою 

стороною до апеляційного адміністративного суду. Після розгляду апеляційною 

інстанцією рішення може оскаржуватись до касаційної інстанції – Вищого 

адміністративного суду України. І лише після перегляду справи Вищим 
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адміністративним судом України і з мотивів, що будуть розглянуті нижче, особа 

може звернутись до Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду 

України.  

Розмежування компетенції судів щодо розгляду окремих категорій 

адміністративних справ називається підсудністю. Виділяють три види підсудності. 

1. Предметна підсудність адміністративних справ – визначає який суд 

буде розглядати справу як суд першої інстанції. Першою інстанцією є той суд, який 

розглядає справу вперше у випадку звернення особи за судовим захистом. Отже за 

предметною підсудністю: 

- місцевим  загальним  судам   як   адміністративним  підсудні:  

     а) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа  

місцевого  самоврядування,  посадова  чи  службова  

особа  органу  місцевого  самоврядування; 

     б) усі  адміністративні  справи  з  приводу  рішень,  дій  чи бездіяльності   

суб'єктів   владних   повноважень  у  справах  про притягнення до адміністративної 

відповідальності;   

     в)  усі  адміністративні  справи  щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами 

владних повноважень з приводу обчислення,  призначення, перерахунку,  

здійснення,  надання,  одержання  пенсійних  виплат, соціальних виплат 

непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням,  виплат та пільг дітям війни,  інших соціальних  виплат,  доплат,  

соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; 

     г)   адміністративні   справи   з   приводу  рішень,  дій  чи бездіяльності   

державного  виконавця  чи  іншої  посадової  особи державної  виконавчої  служби  

щодо  виконання ними рішень судів у попередньо перерахованих категоріях справ. 

- окружним адміністративним судам  підсудні: 

а) адміністративні справи,  у  яких  однією зі сторін є орган державної влади,  

інший державний  орган,  орган влади Автономної Республіки Крим;  
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б) адміністративні справи,  у  яких  однією зі сторін є обласна рада,  Київська 

або Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа. 

- за вибором позивача місцевим загальним судом як адміністративним або 

окружним адміністративним судом розглядаються справи щодо оскарження дій або 

бездіяльності посадових чи службових осіб  місцевих органів виконавчої влади. 

- Вищому  адміністративному  суду України як суду першої інстанції підсудні: 

а) справи щодо встановлення  Центральною  виборчою комісією результатів 

виборів  або  всеукраїнського  референдуму; 

б) справи  про  дострокове припинення повноважень народного депутата 

України; 

в) справи щодо  оскарження  актів,  дій  чи бездіяльності  Верховної  Ради 

України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України. 

Якщо предметна підсудність КАСУ не визначена, то адміністративна справа 

розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. 

2. Територіальна підсудність адміністративних справ – визначає місце 

розгляду адміністративних справ. За загальним правилом, адміністративні справи 

вирішуються адміністративним судом за  місцезнаходженням відповідача. 

Виключення:  

-  позивач може обрати місце розгляду справи (або за місцем 

проживання/знаходження позивача, або за місцезнаходженням відповідача), якщо 

вирішуються адміністративні  справи  з  приводу  оскарження  правових актів, дій чи 

бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) 

стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань); 

- завжди Окружним адміністративним судом міста Києва вирішуються: 

а) справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, 
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Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, 

повноваження якого поширюються  на  всю  територію  України;   

б) справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з 

розгляду скарг  про  порушення  законодавства у сфері державних закупівель; 

в) справи,   відповідачем   у   яких  є  закордонне дипломатичне чи консульське 

представництво України, його посадова чи службова  особа; 

г) справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про 

заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії. 

Якщо територіальна підсудність КАСУ не визначена, то адміністративна справа 

розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача. 

3. Інстанційна підсудність адміністративних справ – визначає які 

адміністративні суди належать до судів першої, апеляційної та касаційної інстанції. 

Як вище було зазначено до адміністративних судів першої інстанції належать 

місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як  

адміністративні та окружні адміністративні суди), а також в окремих випадках 

Вищий адміністративний суд України. 

До апеляційної інстанції належать апеляційні адміністративні суди, які 

переглядають судові рішення місцевих адміністративних судів, що знаходяться у 

межах їхньої територіальної юрисдикції. Так, Львівський апеляційний 

адміністративний суд переглядає рішення місцевих судів Волинської, Закарпатської, 

Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької і 

Чернівецької областей. 

Відповідно до Указу Президента України «Про утворення місцевих та 

адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів» від 16 

листопада 2004 року утворено 7 апеляційних адміністративних судів: 

Дніпропетровський, Донецький, Київський, Львівський, Одеський, 

Севастопольський та Харківський.  
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Касаційна інстанція представлена Вищим адміністративним судом України, 

який переглядає судові рішення місцевих та апеляційних адміністративних судів у 

касаційному  порядку. 

Особливе місце в системі адміністративних судів займає Верховний Суд 

України, який відповідно до КАСУ переглядає судові рішення адміністративних 

судів  після їх перегляду в касаційному порядку Вищим адміністративним судом 

України. Розгляд адміністративних справ у Верховному Суді України здійснює 

Судова палата в адміністративних справах. Ст. 237 КАСУ закріплюється виключний 

перелік підстав для подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом 

України. Це: 

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми 

права при розгляді різних справ, що потягло ухвалення різних за змістом судових 

рішень у схожих правовідносинах. Використання наведеної підстави будується на 

вивченні судової практики і встановленні неоднакового застосування конкретної 

норми у різних справах, однак в подібних правових ситуаціях. 

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи 

судом. До міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною 

належить: Європейський суд з прав людини (призначений розглядати індивідуальні 

скарги громадян та неурядових організацій проти держав-учасників, які порушили їх 

права), Міжнародний суд ООН та Економічний суд СНД (обидві судові установи 

розглядають спори між державами як суб’єктами міжнародного публічного права).64 

Доволі цікавою є нормативно закріплена необхідність отримання допуску 

Вищим адміністративним судом України справи до перегляду Верховним Судом 

України. Відповідно до ст.240 КАСУ  вирішення питання про допуск здійснюється 

колегією у складі 5 суддів Вищого адміністративного суду України, яка формується 
                                                   

64 Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 2 / За заг. ред. В.К. 
Матвійчука / Матвійчук В.К., Хар І.О., - К.: Алерта, КНТ, 2008, С. 447.  
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без участі суддів, що прийняли рішення, яке оскаржується. І хоча така процедура 

призводить до того, що суб’єкт, який розглядав справу, сам же і визначає чи можна 

переглядати прийняте рішення у вищій установі чи ні, Конституційний Суд України 

положення цієї статті визнав конституційними (Рішення №17-рп/2011 від 

13.12.2011). 

3. Суб’єкти, що беруть участь у розгляді адміністративної справи. 

Розгляд  адміністративних  справ у судах може відбуватись як суддею 

одноособово так і колегією суддів. 

Одноособово – розглядаються і вирішуються усі адміністративні справи в суді 

першої інстанції, крім випадків розгляду їх колегіально. 

Колегіально – розглядаються і вирішуються адміністративні справи: 

- в окружному адміністративному суді, якщо предметом  оскарження є 

рішення, дії чи бездіяльність Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого 

центрального органу виконавчої влади, Національного  банку України, їхньої 

посадової чи службової особи, виборчої  комісії  (комісії  з  референдуму),  члена  

цієї комісії – колегія у складі 3 суддів; 

- в окружному адміністративному суді та у місцевому загальному суді як 

адміністративному – з ініціативи судді в разі особливої складності адміністративної 

справи – колегія  у  складі  3 суддів; 

- у Київському апеляційному адміністративному суді  як суді першої інстанції – 

колегією у складі 3 суддів; 

- у Вищому адміністративному суді України як суді першої інстанції – колегією 

у складі не менше 5 суддів; 

- перегляд судових рішень в апеляційному порядку здійснюється колегією у 

складі 3 суддів; 

- перегляд судових рішень у касаційному порядку здійснюється колегією у 

складі не менше 3 суддів; 
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- у Вищому адміністративному суді України при вирішенні питання про 

допуск адміністративної справи до розгляду Верховним Судом України  - колегією у 

складі 5 суддів; 

- перегляд судових рішень в адміністративних справах у Верховному Суді 

України здійснюється колегіально. 

Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи 

здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації 

відповідних документів. За принципом вірогідності, що забезпечує об’єктивність та 

неупередженість, справи розподіляються між суддями, з урахуванням черговості та 

однакової кількості справ для кожного судді. Після  визначення судді  або колегії  

суддів  для розгляду конкретної справи внесення змін до реєстраційних даних щодо 

цієї справи не допускається.  

З метою уникнення упередженого розгляду і вирішення адміністративної справи 

у КАСУ було закріплено інститут відводу та самовідводу суддів. Відводом судді є 

відсторонення судді від розгляду конкретної справи за наявності підстав, що 

перешкоджають йому здійснювати справедливе правосуддя. Відвід судді заявляється 

особами, які беруть участь у справі. Самовідводом є заявлене суддею прохання про 

відсторонення його від розгляду справи внаслідок наявності підстав для відводу. 

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений до початку судового 

розгляду адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням 

підстав для відводу. Заявляти самовідвід після початку судового розгляду справи 

дозволяється лише у разі, якщо про підставу самовідводу стало відомо після такого 

початку. 

Підставами для відводу (самовідводу) судді, що визначені КАСУ, є: 

 суддя вже брав участь у розгляді цієї справи або пов'язаної з нею справи в 

тому числі як представник, секретар судового засідання, свідок, експерт, спеціаліст, 

перекладач; 
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 суддя прямо чи опосередковано заінтересований в результаті розгляду 

справи; 

 суддя є членом сім'ї або близьким родичем сторони або інших осіб, які 

беруть участь у справі. До близьких родичів законом віднесено чоловіка, дружину, 

батька, мати, вітчима, мачуху, сина, дочку, пасинка, падчерку, брата, сестру, діда, 

бабу, внука, внучку, усиновлювача та усиновленого, опікуна та піклувальника; 

 виявлення обставин, які викликають сумнів у неупередженості судді; 

 визначення судді для розгляду справи відбулось не за допомогою 

автоматизованої системи документообігу суду.  

У процесі розгляду адміністративної справи крім судді або колегії суддів беруть 

участь інші суб’єкти, які мають статус учасників адміністративного процесу. 

Учасниками адміністративного процесу є особи, які беруть участь у розгляді 

адміністративної справи судом. Вони поділяються на дві групи: 

1) особи, які беруть участь у справі; 

2) інші учасники адміністративного процесу. 

До осіб, які беруть участь у справі ст. 47 КАСУ віднесено сторони, третіх осіб, 

представників сторін та третіх осіб.  

Сторонами відповідно до ст. 50 КАСУ є позивач та відповідач. Позивач - особа, 

яка звернулась за захистом до адміністративного суду, тому що вважає, що 

відбулось порушення її права, свободи чи інтересу у публічно-правових відносинах. 

Відповідач – особа, яка на думку позивача є порушником її права, свободи чи 

інтересу і зобов’язана це порушення усунути, а нанесену шкоду – компенсувати. 

Права та обов’язки сторін, якими вони наділяються як учасники адміністративного 

процесу, визначаються ст. 51 КАСУ. 

Позивачем в адміністративній справі може бути громадянин України,   

іноземець чи особа без громадянства, підприємство, установа, організація (юридична  

особа),  а також суб'єкт  владних повноважень. Відповідачем у переважній більшості 
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випадків виступає суб'єкт владних повноважень. Якщо відповідачем є не суб’єкт 

владних повноважень, то судом розглядається адміністративний позов:  

1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 

об'єднання громадян; 

2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 

3) про примусове видворення іноземця чи особи  без громадянства з України;  

4) про  обмеження  щодо  реалізації  права на мирні зібрання (збори, мітинги, 

походи, демонстрації) тощо. 

Третіми особами є особи, на права, свободи, інтереси або обов’язки  яких може 

вплинути рішення у справі між сторонами, що і стає підставою для вступу їх у 

справу. Захищаючи ці права та інтереси треті особи можуть вступити у справу у 

будь-який час, але до моменту закінчення судового розгляду. Правове становище 

третіх осіб визначається статтями 53, 54 КАСУ. 

Представниками є особи, що виконують на підставі повноваження, яке надане 

законом, статутом, положенням чи договором, процесуальні дії в адміністративному 

судочинстві в інтересах довірителя (фізичної чи юридичної особи), що спрямовані на 

захист його прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин.65 Згідно зі 

ст. 56 КАСУ сторона,  а  також  третя особа в адміністративній справі можуть брати 

участь в адміністративному процесі як особисто  так і через представника.  

Представники мають право вчиняти від імені довірителя всі передбачені для 

нього законом процесуальні дії, якщо це спеціально обумовлено у виданій 

довіреності. Це і право повністю або частково відмовитись від адміністративного 

позову, змінити адміністративний позов, досягнути примирення, передати 

повноваження представника іншій особі (передоручення) та інше. 

Не можуть бути представниками в суді особи, які беруть участь у справі як 

секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач та свідок. Судді, 
                                                   

65 Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 1 / За заг. ред. В.К. 
Матвійчука / Матвійчук В.К., Хар І.О., - К.: Алерта, КНТ, 2008, С. 394. 



 411

прокурори та слідчі можуть бути представниками в суді виключно коли вони діють 

як представники відповідних органів,  що є стороною або третьою особою у справі, 

чи як законні представники сторони чи третьої особи.  

Законними представниками малолітніх та неповнолітніх осіб, недієздатних або 

непрацездатних фізичних осіб та ін. можуть виступати їх батьки, усиновлювачі, 

опікуни та піклувальники. Законними представниками органу, підприємства, 

установи, організації в суді є його керівник або посадова особа, в коло посадових 

обов’язків якої входить таке представництво. Також законними представниками 

можуть виступати органи та особи, яким законом надано право захищати права, 

свободи та інтереси інших осіб. Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» Уповноважений з прав 

людини може звертатись до суду із заявою про захист прав і свобод людини і 

громадянина, які за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть цього 

зробити самостійно. 

Повноваження представників, які діють на підставі договору, підтверджуються 

довіреністю. Повноваження законних представників – документами, які 

підтверджують займану ними посаду або факт родинних чи опікунських відносин з 

особою, інтереси якої вони представляють. Повноваження адвоката як представника 

можуть посвідчуватися ордером, який видається відповідним адвокатським 

об’єднанням, або договором про надання правової допомоги. 

До інших учасників адміністративного процесу ст. 62 КАСУ віднесено 

секретаря судового засідання, судового розпорядника, свідка, експерта, спеціаліста 

та перекладача. 

Секретар судового засідання це особа, основним завданням якої є реалізація 

діяльності, спрямованої на обслуговування процесу здійснення адміністративного 

судочинства. Саме на секретаря судового засідання покладається обов’язок по 

заповненню і відправленню судових повісток, якими особи викликаються до суду. У 

повістці повинні обов’язково бути вказані дата та час проведення судового 
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засідання, в якому процесуальному статусі викликається особа (відповідач, свідок 

тощо), який суддя слухає справу та інше. Повістка повинна бути відправлена не 

пізніше ніж за сім днів до проведення судового засідання аби особа могла вчасно її 

отримати і підготуватись до суду. Секретар судового засідання повинен зафіксувати 

відправку повістки у реєстрі пошти на замовлення в канцелярії суду. Якщо строки 

відправлення повістки не були дотримані, зацікавлена особа може поставити 

питання про відкладення розгляду справи, спираючись на дані реєстру. 

Також секретар судового засідання забезпечує контроль за фіксуванням 

судового засідання технічними засобами і веде протокол судового засідання. Після 

винесення судового рішення в адміністративній справі секретар судового засідання 

прошиває та пронумеровує всі документи які є у справі, складає їх опис, куди 

включаються і додатки, наприклад, дискети, касети та інші речові докази, та передає 

справу до канцелярії.  

Поряд з цим секретар судового засідання виконує окремі доручення 

головуючого у справі, наприклад, може направляти запити про витребування 

доказів, що необхідні для розгляду справи.  

Судові розпорядники це особи, які під час проведення судового засідання 

забезпечують додержання присутніми встановлених правил і виконання 

розпоряджень головуючого у судовому засіданні. Рішення про участь судових 

розпорядників у розгляді справи приймається суддею в залежності від складності 

справи. Отже така участь є необов’язковою. 

Одним із основних обов’язків судового розпорядника є слідкування за 

додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання. При цьому він 

не може застосовувати до порушників ніяких примусових заходів – таке 

повноваження має тільки суд. Так, суддя може винести попередження, видалити 

порушника порядку із залу судового засідання, притягнути до адміністративної 

відповідальності за неповагу до суду та інше. 
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Якщо у залі судового засідання за ухвалою суду та згодою на це осіб, що беруть 

участь у справі, проводитиметься фото-, кінозйомка, відео-, звукозапис із 

застосуванням стаціонарної апаратури судовий розпорядник має вказати особам, де 

потрібно у залі розмістити таку апаратуру, щоб не порушувалась процедура розгляду 

справи. Він повинен забезпечити осіб, які беруть участь у справі, місцями для 

виконання їхніх функцій, тобто для суду повинен бути окремий стіл, поряд – стіл 

секретаря судового засідання, трибуна для виступу свідків та інше. Крім того 

судовий розпорядник повинен вжити заходів щоб свідки, які допитані судом, не 

спілкувались з тими, яких суд ще не допитав.66 

Як випливає з вищевикладеного, повноваження судового розпорядника мають 

організаційно-технічний характер і спрямовані на створення максимально 

сприятливих умов для об’єктивного розгляду справи. 

Експерт це особа, яка має необхідні спеціальні знання для надання висновку 

про дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про 

обставини у справі. Судовими експертами можуть бути фахівці, які  мають 

відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, 

пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної 

спеціальності. 

Ст. 11 Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. 

визначено осіб, які не можуть залучатися до виконання обов’язків судового 

експерта. Це:  

 особи,  визнані  в  установленому  законом порядку недієздатними; 

 особи, які мають не зняту або не погашену судимість; 

 особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне 

стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення 

у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта. 
                                                   

66 Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 1 / За заг. ред. В.К. 
Матвійчука / Матвійчук В.К., Хар І.О., - К.: Алерта, КНТ, 2008, С. 446 
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Експерту забороняється збирати матеріали для проведення експертизи за 

власною ініціативою;  спілкуватися з особами,  які беруть  участь у справі,  а   також 

з іншими учасниками адміністративного процесу, за винятком якщо це необхідно 

для проведення експертизи; розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку 

з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду, про результати 

експертизи. За завідомо неправдивий висновок або за відмову без поважних причин 

від виконання покладених на нього обов’язків у суді експерт несе кримінальну 

відповідальність (ст. 384, 385 Кримінального кодексу України). 

Спеціаліст це особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками  

застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення 

процесуальних дій. Суд може залучити спеціаліста до участі в адміністративному 

процесі для фотографування, складення схем, планів,  креслень, відбору зразків для 

проведення експертизи тощо.  

Діяльність спеціаліста не тотожна діяльності експерта і спрямована на надання 

безпосередньої технічної допомоги суду або учасникам адміністративного процесу, 

не замінюючи при цьому діяльності експерта і його висновку. Якщо висновок 

експерта є джерелом доказів у справі, то результати роботи спеціаліста таким 

джерелом бути на можуть. 

Перекладач - особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється 

адміністративне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або 

письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також  особа, яка володіє  технікою  

спілкування з глухими, німими чи глухонімими. При цьому перекладач повинен 

володіти ще й юридичною термінологією, неправильний переклад якої може 

порушити права особи, яка не знає української мови, і призвести до прийняття 

незаконного та необґрунтованого рішення. 

Перекладач призначається з ініціативи суду, якщо особа, права та інтереси якої 

потребують судового захисту, неспроможна  оплатити  послуги перекладача 



 415

самостійно. Перекладач допускається судом, якщо особа його винаймає за власний 

кошт.   

За завідомо неправильний переклад (ст. 384 Кримінального кодексу України) 

або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків 

(Ст. 385 Кримінального кодексу України) перекладач несе кримінальну 

відповідальність. Так, відповідно до ст. 384 Кримінального кодексу України – 

завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем карається виправними 

роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до двох років.  

Важливість впливу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста та 

перекладача на об’єктивність розгляду справи є безспірною. Так, одним з обов’язків 

секретаря судового засідання є ведення журналу судового засідання, до якого при 

прийнятті рішення у справі звертається суддя аби відтворити у пам’яті обставини 

справи. Неналежне виконання цього обов’язку може призвести до викривлення 

інформації, що отримується суддею і, як наслідок, прийняття неправомірного 

рішення. Спеціаліст здійснює відбір зразків для проведення експертизи, що 

обумовлює її правильність. Експерт, проводячи експертизу, робить висновок, на 

який спирається суддя при прийнятті рішення і т.і. Враховуючи це ст. 29 КАСУ за 

наявності сумнівів щодо їх неупередженості передбачена можливість застосовувати 

відвід або самовідвід.  

Підставами для відводу або самовідводу секретаря судового засідання, експерта, 

спеціаліста та перекладача є: 

 особа прямо чи опосередковано заінтересована в результаті розгляду справи; 

 особа є членом сім'ї або близьким родичем сторони або інших осіб, які 

беруть участь у справі; 

 виявлені обставини, які викликають сумнів у неупередженості особи; 

а для експерта або спеціаліста, крім того, якщо: 
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 він перебував або перебуває в службовій або в іншій залежності від осіб, які 

беруть участь у справі; 

 проводив ревізію, перевірку тощо, матеріали яких використовуються при 

розгляді даної справи; 

 з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери 

його спеціальних знань. 

Важливе місце серед учасників адміністративного процесу займає свідок. 

Свідки це особи, яким можуть бути відомі обставини, що належить  

з'ясувати у справі. Свідок завжди особисто бере участь у судовому засіданні, а на 

його показання суддя спирається при прийнятті рішення у справі. Не можуть бути 

допитані як свідки: 

1) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на 

лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або 

психічні вади правильно сприймати реальність; 

2) особи, яким про обставини, що мають значення для справи, стало відомо у 

зв'язку з виконанням функцій представника в судовому процесі чи захисника у 

кримінальних справах; 

3) священнослужителі – про відомості, одержані ними під час сповіді віруючих; 

4) професійні судді, народні засідателі та присяжні – про обставини, що 

обговорювались у нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.  

За  завідомо  неправдиві показання  або  за  відмову  від давання показань з 

непередбачених законом підстав свідок несе кримінальну відповідальність, що 

передбачена ст. 384 та ст. 385 Кримінального кодексу України. 

Резюме за змістом теми 

З набуттям незалежності перед Україною доволі гостро постали питання 

належного забезпечення захисту прав людини від свавілля державних органів та 

органів місцевого самоврядування. Істотні кроки в цьому напрямі зроблено у 2002 

році, з прийняттям Закону України «Про судоустрій», яким визначалось місце 
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адміністративних судів у системі судів загальної юрисдикції, та у 2005 році з 

прийняттям КАС України, яким ґрунтовно регулюється порядок здійснення 

адміністративного судочинства. 

У принципах адміністративного судочинства відображені його основні риси та 

визначено структуру, засади побудови, логіку розміщення положень та норм, що 

повною мірою дозволяє зрозуміти його суть і значення. Принципами 

адміністративного судочинства є: верховенство права; законність; рівність усіх 

учасників  адміністративного процесу перед законом і судом; змагальність сторін,  

диспозитивність  та  офіційне з'ясування всіх обставин у справі; гласність і 

відкритість адміністративного процесу; забезпечення апеляційного та касаційного 

оскарження рішень адміністративного  суду;  обов'язковість судових рішень. 

Сучасна система адміністративних судів має чотири ланки: місцеві 

адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні та окружні 

адміністративні суди); апеляційні адміністративні суди; Вищий адміністративний 

суд України; Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України. 

Розмежування компетенції судів щодо розгляду окремих категорій 

адміністративних справ називається підсудністю. Виділяють три види підсудності: 

предметна, територіальна та інституційна. 

З метою уникнення упередженого розгляду і вирішення адміністративної справи 

у КАСУ було закріплено інститут відводу та самовідводу суддів. Відвід (самовідвід) 

повинен бути вмотивований і заявлений до початку судового розгляду 

адміністративної справи по суті у письмовій формі з обґрунтуванням підстав для 

відводу. 

У процесі розгляду адміністративної справи крім судді або колегії суддів беруть 

участь інші суб’єкти, які мають статус учасників адміністративного процесу і 

поділяються на дві групи: а) особи, які беруть участь у справі (позивач, відповідач, 

треті особи, представники); б) інші учасники адміністративного процесу (секретар 

судового засідання, судовий розпорядник, експерт, перекладач, спеціаліст, свідок). 
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КАСУ закріплено, що всі учасники адміністративного процесу є рівними перед 

законом і судом, однак при цьому слід пам’ятати, що їх права та обов’язки не є 

ідентичними. 

Терміни та поняття до теми 

Адміністративним договором є дво- або багатостороння угода, що укладається 

з метою задоволення публічних потреб, а права і обов’язки її сторін випливають із 

управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який в обов’язковому 

порядку є однією зі сторін. 

Адміністративна справа – переданий на вирішення адміністративного суду 

публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, 

орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший 

суб’єкт, якій здійснює владні управлінські функції, в тому числі делеговані (передані 

від одного суб’єкта до іншого).  

Адміністративний суд – це суд загальної юрисдикції до компетенції якого 

віднесено розгляд і вирішення адміністративних справ. 

Адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів щодо 

розгляду і вирішення публічно-правових спорів, які виникають між фізичними і 

юридичними особами з одного боку і суб’єктами владних повноважень з іншого, у 

зв’язку зі здійсненнями останніми владних управлінських функцій.  

Відвід судді – це відсторонення судді від розгляду конкретної справи за 

наявності підстав, що перешкоджають йому здійснювати справедливе правосуддя.  

Відповідач – особа, яка на думку позивача є порушником її права, свободи чи 

інтересу і зобов’язана це порушення усунути, а нанесену шкоду – компенсувати. 

Експерт – це особа, яка має необхідні спеціальні знання для надання висновку 

про дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про 

обставини у справі. 

Перекладач – особа, яка вільно володіє мовою, якою здійснюється 

адміністративне судочинство, та іншою мовою, знання якої необхідне для усного або 
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письмового перекладу з однієї мови на іншу, а також  особа, яка володіє  технікою  

спілкування з глухими, німими чи глухонімими. 

Підсудність – це розмежування компетенції судів щодо розгляду окремих 

категорій адміністративних справ. 

Позивач - особа, яка звернулась за захистом до адміністративного суду, тому 

що вважає, що відбулось порушення її права, свободи чи інтересу у публічно-

правових відносинах.  

Представники – це особи, що виконують на підставі повноваження, яке надане 

законом, статутом, положенням чи договором, процесуальні дії в адміністративному 

судочинстві в інтересах довірителя (фізичної чи юридичної особи), що спрямовані на 

захист його прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин.  

Принципи адміністративного судочинства – це основні засади, вихідні 

положення, що становлять якісні особливості та специфічні властивості 

адміністративного судочинства.  

Самовідвід судді – це заявлене суддею прохання про відсторонення його від 

розгляду справи внаслідок наявності підстав для відводу. 

Свідки – це особи, яким можуть бути відомі обставини, що належить  

з'ясувати у справі. 

Секретар судового засідання – це особа, основним завданням якої є реалізація 

діяльності, спрямованої на обслуговування процесу здійснення адміністративного 

судочинства. 

Спеціаліст – це особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками  

застосування технічних засобів і може надавати консультації під час вчинення 

процесуальних дій.  

Судові розпорядники – це особи, які під час проведення судового засідання 

забезпечують додержання присутніми встановлених правил і виконання 

розпоряджень головуючого у судовому засіданні. 
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Треті особи – це особи, на права, свободи, інтереси або обов’язки  яких може 

вплинути рішення у справі між сторонами, що і стає підставою для вступу їх у 

справу.  

Учасники адміністративного процесу – це особи, які беруть участь у розгляді 

адміністративної справи судом.  

Питання для самоконтролю: 

1. Яким актом регулюється порядок здійснення адміністративного 

судочинства в Україні? 

2. Які спори віднесено законодавством до публічно-правових? 

3. Які принципи адміністративного судочинства Ви знаєте? Розкрийте 

кожний із них. 

4. За яких умов розгляд адміністративної справи може проводитись у 

закритому судовому засіданні? 

5. Розкрийте систему адміністративних судів, що діє в Україні. 

6. Розкрийте зміст предметної підсудності адміністративних справ. 

7. Розкрийте зміст територіальної підсудності адміністративних справ. 

8. Розкрийте зміст інстанційної підсудності адміністративних справ. 

9. Назвіть умови, за яких Верховний Суд України може переглядати 

рішення адміністративних судів після їх касаційного перегляду Вищим 

адміністративним судом України. 

10.  Які справи розглядаються в адміністративному суді колегіально? 

11.  Назвіть підстави для відводу (самовідводу) суддів. 

12.  Яких учасників адміністративного процесу Ви знаєте? 
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ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

1. Судовий розгляд кримінальних проваджень 

2. Процес доказування в кримінальній справі. 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) мають опанувати основні поняття, завдання, засади та структуру 

кримінального процесу України, поняття та властивості доказів, заходи забезпечення 

кримінального провадження, порядок судового розгляду кримінальних проваджень. 

1. Судовий розгляд кримінальних проваджень. 

Завдання кримінального провадження сформульовано в ст. 2 КПК. Ними є: 

1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень; 

2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження; 

3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження 

була застосована належна правова процедура. 

Кримінальний процес складається із самостійних, але не відокремлених частин, 

які називаються стадіями кримінального процесу. Всього кримінальний процес 

України передбачає вісім стадій: 1. досудове розслідування; 2. підготовче 

провадження; 3. судовий розгляд; 4. апеляційне провадження; 5. касаційне 

провадження; 6. виконання судового рішення; 7. перегляд судових рішень 

Верховним Судом України; 8. перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами. 

 Розрізняють три кримінально-процесуальні функції(ст.22 КПКУ): 
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1. функція обвинувачення покладається на прокурора, слідчого, 

потерпілого та його представника; 

2. функція захисту покладається на підозрюваного, обвинуваченого, 

захисника або законного представника; 

3. функція розгляду справи покладається на суд. 

Кримінальний процес відбувається у певному порядку. Порядок здійснення 

кримінальної процесуальної діяльності, закріпленний у законодавчих актах, 

являється процесуальною формою. 

Для досягнення   завдань кримінального процесу існують певні заходи, які 

називаються процесуальними гарантіями. До процесуальних гарантій відносяться: 

процесуальна форма, засади кримінального провадження, права та обов”язки 

суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, заходи забезпечення 

кримінального провадження. 

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним 

засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться:  

1) верховенство права; 

2) законність;  

3) рівність перед законом і судом; 

4) повага до людської гідності; 

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 

6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

7) таємниця спілкування; 

8) невтручання у приватне життя;  

9) недоторканність права власності; 

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини;  

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім'ї; 
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12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те 

саме правопорушення; 

13) забезпечення права на захист;  

14) доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень;  

15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у 

доведенні перед судом їх переконливості ;  

16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 

17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності; 

18) публічність;  

19) диспозитивність;  

20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування 

технічними засобами; 

21) розумність строків;  

22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 

Але не дивлячись на це, в ст.7 КПК передбачено, що засади кримінального 

провадження, передбачені главою 2 КПК, не є вичерпними. 

2. Процес доказування в кримінальній справі. 

Процес доказування в кримінальній справі складається з трьох взаємно 

пов’язанних етапів: збирання доказів, перевірка доказів, оцінка доказів (ст.ст.91 

КПКУ).  

Предмет доказування (ст. 91 КПК України) – це сукупність передбачених 

кримінальним процесуальним законом обставин, які потрібно встановити по 

кожному кримінальному провадженню і які мають правове значення для 

правильного його вирішення по суті. 

Доказам та їх джерелам обов”язково повинні бути притамані такі властивості, 

як належність, достовірність, достатність та допустимість. В теорії кримінального 

процесу під належністю доказів розуміється можливість використання їх для 
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встановлення у кримінальному провадженні фактичних даних (відомостей про 

факти), також обставин, що підлягають доказуванню в силу існуючого між ними 

кримінально-процесуального взаємозв’язку. Достовірність доказів означає, що вони 

правильно, адекватно відображають матеріальні і нематеріальні сліди. Докази 

вважаються достатніми тоді, коли в своїй сукупності дають можливість установити 

всі передбачені законом обставини на тому рівні знання про них, який необхідний 

для прийняття правильного рішення при здійсненні кримінального провадження. 

Допустимість – це властивість доказу, що характеризує його з погляду законності 

джерела фактичних даних (відомостей, інформації), а також способів одержання і 

форм закріплення фактичних даних, що містяться в такому джерелі, у порядку, 

передбаченому кримінально-процесуальним законом, тобто уповноваженими на це 

особою або органом у результаті проведення ними процесуальної дії при суворому 

дотриманні кримінального процесуального закону, що визначає форми даної 

процесуальної дії. 

Кримінальний процесуальний закон дає вичерпний перелік джерел доказової 

інформації (ст.84 КПКУ): показання, речові докази, документи, висновки експертів.  

Метою застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі є (ч.1 ст. 177 

КПК): 

1) забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього 

процесуальних обов'язків; 

2) запобігання спробам (звідси – запобіжні заходи): 

− переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду; 

− знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають 

істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

− незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 

− перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 
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− вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне 

правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. 

Система запобіжних заходів визначена в ст. 176 КПК України, а саме: 

1) особисте зобов'язання (ст. 179 КПК); 

2) особиста порука (ст. 180 КПК); 

3) застава (ст. 182 КПК); 

4) домашній арешт (ст. 181 КПК); 

5) затримання – тимчасовий запобіжний захід (ст.ст. 188−192, 207−213 КПК); 

6) тримання під вартою (ст. 183 КПК). 

Підсудність у кримінальному провадженні – це сукупність специфічних 

характеристик кримінального провадження, яка визначає певний судовий орган, на 

який покладається обов’язок розгляду данного провадження у першій інстанції.  

Визначити підсудність – з’ясувати, який саме суд має провести судовий розгляд 

у конкретному кримінальному провадженні. 

Розрізняють такі види підсудності: територіальна (ч.1 ст.32 КПК), персональна 

(ч.2 ст.32 КПК), інстанційна (ст.33 КПК) та за зв’язком проваджень (ст.217, 334 

КПК).  

Судовий розгляд у кримінальному провадженні (стадія кримінального 

процесу) – це встановлена законом система процесуальних дій суду та учасників 

кримінального провадження, послідовне проведення яких спрямоване на всебічне, 

повне і об’єктивне дослідження матеріалів справ та постановляння законного, 

обґрунтованого та справедливого вироку. 

Судовий розгляд є центральною і найважливішою стадією кримінального 

процесу. Однак це не применшує значення попередніх стадій. Судовий розгляд не 

зводиться до перевірки матеріалів досудового розслідування. Він являє собою якісно 

нове дослідження обставин справи як за процесуального формою, так і за методами. 

У судовому розгляді керівна роль належить судові. Він є головним суб’єктом цієї 
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стадії: здійснює правосуддя, постановляє вирок і ухвали і несе всю повноту 

відповідальності за дотримання основних засад кримінального провадження. 

У межах кримінально-процесуального закону діє кілька структурних елементів, 

які об’єднують процесуальні дії з чітко окресленим змістом: підготовча частина 

судового засідання; судовий розгляд; судові дебати; останнє слово обвинуваченого; 

ухвалення та проголошення вироку. 

Завдання підготовчої частини суду полягає в створенні необхідних умов для 

повного, всебічного та об’єктивного проведення судового розгляду, належного 

дослідження та оцінки доказів і в остаточному підсумку — винесення законного й 

обґрунтованого вироку. Згідно з чинним кримінальним процесуальним законом 

підготовча частина судового засідання здійснюється у такому порядку: 1) відкриття 

судового засідання, оголошення про технічну фіксацію судового розгляду; 

2) перевірка явки учасників судового розгляду; 3) роз’яснення перекладачеві його 

обов’язків; 4) встановлення особи підсудного і часу вручення йому копії 

обвинувального акту; 5) оголошення складу суду і роз’яснення права відводу; 

6) вирішення питання про можливість судового розгляду у разі неявки кого-небудь з 

учасників судового розгляду або інших викликаних у судове засідання осіб; 

7) видалення свідків із залу суду; 8) роз’яснення прав і обов’язків учасників судового 

розгляду; 9) заявлення і розв’язання клопотань учасників судового розгляду. 

Після закінчення підготовчих дій суд переходить до наступної частини  - 

судового розгляду, про що оголошує головуючий суду. 

Судовий розгляд — центральна частина, в якій суд та інші учасники процесу 

всебічно вивчають усі обставини вчиненого правопорушення, досліджують докази, 

зібрані на досудовому слідстві, надані учасниками процесу або отримані судом 

самостійно, з метою забезпечення правильного застосування закону. 

Судовий розгляд починається оголошенням обвинувального акту. Тим самим 

учасники повідомляються про те, в чому обвинувачується підсудний та які докази 

його вини були отримані на досудовому слідстві. Слідом за цим суд роз’яснює 
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підсудному сутність обвинувачення та запитує, чи зрозуміле обвинувачення та чи 

визнає обвинувачений себе винним, а також чи бажає давати показання. 

Якщо у справі заявлено цивільний позов, у підсудного з’ясовують також, чи 

визнає він позивну вимогу позивача. 

Потім суд визначає порядок дослідження доказів, який має бути 

найдоцільнішим у даній ситуації. Судове слідство провадиться шляхом: допиту 

потерпілого, підсудного, свідків, експертів, пред’являються для впізнання, огляду 

предмети, документи та місця події, провадження експертизи.  

Суд може провести допит двох або декількох раніше допитаних осіб. Свідків та 

потерпілих допитують шляхом проведення прямих та перехресних допитів. За 

необхідності допит та впізнання під час судового розгляду можуть бути проведені в 

режимі відеоконференції. Вирок суду має базуватися тільки на тих доказах, які були 

розглянуті в судовому засіданні. 

По закінченні судового розгляду суд переходить до судових дебатів. 

Судові дебати — це дебати учасників процесу, які складаються з промов 

прокурора, потерпілого та його представника, обвинуваченого та його захисника, 

цивільних позивачів та відповідачів та їх представників.  

Промови прокурора, захисника, представника потерпілого мають бути 

підготовлені і виголошені на високому професійному рівні, спокійно, тактовно, з 

глибоким аналізом фактичних обставин, матеріального і процесуального закону, 

який підлягає застосуванню, і доказів, досліджених у судовому засіданні. 

Репліка являє собою короткий виступ учасника судових дебатів, який заперечує 

іншій стороні з питань, які та виклала у своїй промові або репліці, і може 

стосуватися, наприклад, конкретних фактичних обставин, кваліфікації злочину, 

особи потерпілого чи підсудного, коли одним учасником були викривлені факти, 

перекручена позиція іншого учасника. Кожний з учасників судових дебатів має 

право виступити з реплікою один раз. 
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Виголошення обвинуваченим останнього слова є самостійною обов’язковою 

частиною судового розгляду. Після останнього слова обвинуваченого суд негайно 

прямує до нарадчої кімнати для винесення судового рішення, про що головуючий 

оголошує присутнім у залі судового засідання. 

Вирок підбиває підсумок усієї процесуальної діяльності органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду, визначає межі перегляду справи в апеляційному 

та касаційному провадженнях, а також діяльності органів, які відають виконанням 

вироку. Суд уповноважено державою її іменем дати у вироку суспільно-політичну та 

правову оцінку діянню обвинуваченого. За судовим вироком обвинуваченого може 

бути засуджено або  виправдано і поновлено в порушених правах. 

Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку (ст.368 КПК):   

1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа;  

2) чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою саме 

статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений;  

3) чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального правопорушення;  

4) чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне 

правопорушення;  

5) чи є обставини, що обтяжують або пом'якшують покарання обвинуваченого, і 

які саме;  

6) яка саме міра покарання повинна бути призначена обвинуваченому і чи 

повинен він її відбувати;  

7) чи підлягає задоволенню пред'явлений цивільний позов і, якщо так, на чию 

користь, в якому розмірі та в якому порядку; 

8) чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушення у стані обмеженої 

осудності; 

9) чи є підстави для застосування до обвинуваченого, який вчинив кримінальне 

правопорушення у стані обмеженої осудності, примусового заходу медичного 
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характеру, передбаченого частиною другою статті 94 Кримінального кодексу 

України; 

10) чи слід у випадках, передбачених статтею 96 Кримінального кодексу 

України, застосовувати до обвинуваченого примусове лікування; 

11) чи необхідно призначити неповнолітньому громадського вихователя; 

12) що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами 

і документами; 

13) на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі; 

14) як вчинити з заходами забезпечення кримінального провадження.  

Після підписання вироку судді повертаються до залу засідання, де головуючий 

або один з суддів проголошує вирок. 

Після проголошення вироку і роз’яснення учасникам судового розгляду його 

змісту, строків і порядку оскарження, головуючий оголошує судове засідання у 

кримінальному провадженні закритим. 

Резюме за змістом теми 

Розглянувши порядок судового розгляду кримінальних проваджень можна 

визначити, що він відбувається з метою повного розкриття кримінального 

правопорушення, покарання винних осіб та захисту прав і законних інтересів 

громадян та суспільства на засадах законності, змагальності та гласності. 

Терміни та поняття до теми 

Кримінальний процес, як узагальнююче поняття, включає в себе три 

різноаспектних значення: 

Кримінальний процес як специфічний вид діяльності – це врегульована 

кримінально-процесуальним законом діяльність органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду за участю інших фізичних та юридичних осіб, спрямована на 

розслідування кримінальних правопорушень, викриття осіб, які їх вчинили, 

здійснення правосуддя у кримінальному провадженні, а також на вирішення питань, 

пов’язаних із виконанням судових рішень.  
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Кримінальний процес як галузь права (кримінальне процесуальне право) – 

це одна із галузей права України, сукупність правових норм, що регулюють 

діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а також інших 

фізичних та юридичних осіб, що залучаються у сферу кримінального судочинства, 

під час кримінального провадження. 

Кримінальний процес як галузь науки – це галузь правової науки, предметом 

дослідження якої є кримінально-процесуальне право, практика його застосування, а 

метою – вироблення рекомендацій щодо удосконалення законодавства та практики 

діяльності суб’єктів кримінального процесу. 

Кримінальний процес як навчальна дисципліна – це дисципліна, яку 

вивчають у вищих навчальних закладах юридичного профілю, предметом якої є 

кримінально-процесуальне законодавство, практика його застосування, а також 

наука кримінального процесу. 

Кримінально-процесуальні функції – це сукупність прав та обов”язків, яка 

дозволяє суб”єкту кримінально-процесуальної діяльності захищати свої права та 

законні інтереси або здійснювати професійні повноваження. 

Засади кримінального провадження -  це основоположні засади здійснення 

кримінально-процесуальної діяльності, впровадженні з метою швидкого, повного та 

об”єктивного розкриття злочинів та захисту прав та законних інтересів громадян. 

Докази в кримінальному процесі -  це фактичні дані, на підставі та за 

допомогою яких встановлюються обставини, що підлягають доведенню в 

кримінальному провадженні. 

Заходи забезпечення кримінального провадження – це сукупність дій осіб та 

органів, які ведуть кримінальне провадження, що застосовуються до інших 

учасників кримінального судочинства та направлені на виконання ними їх 

процесуальних обов’язків.  
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Запобіжні заходи – це різновид заходів забезпечення кримінального 

провадження, специфікою яких є те, що вони можуть бути застосовані лише щодо 

підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи. 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення поняття кримінального процесу. 

2. Сформулюйте основні засади кримінального провадження в Україні 

3. Якими властивостями повинні бути наділені докази в кримінальному 

провадженні? 

4. Яка мета та які підстави застосування запобіжних заходів? 

5. Сформулюйте основні положення судового розгляду кримінального 

провадження. 
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Тема: ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА 

1. Міжнародне економічне право: поняття та принципи. 

2. Міжнародні економічні договори. 

3. Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Перелік знань та умінь, яких набуде студент після опанування матеріалів 

теми. 

У результаті вивчення цієї теми студенти мають: 

1) з’ясувати особливості: поняття та принципи міжнародного економічного 

права, міжнародного валютного права, міжнародного економічного договору, 

торгових договорів, кредитних угод, податкових угод тощо; 

2) вміти: визначити джерела міжнародного економічного права; визначити 

особливості міжнародного економічного співробітництва; класифікувати міжнародні 

договори тощо.  

1. Міжнародне економічне право: поняття та принципи. 

На земній кулі налічується понад 220 суверенних та незалежних держав, як 

великих, так і малих. Рівень їх економічного розвитку досить різний. Але, не 

зважаючи на це, кожна з них, вирішуючи свої внутрішні, а тим більше зовнішні 

проблеми, має економічні відносини з іншими державами та міжнародними 

економічними організаціями. Це зумовлюється значною кількістю чинників, серед 

яких можна виділити міжнародний розподіл праці, природні та кліматичні умови, 

географічне положення, доступ до морських шляхів, наявність трудових ресурсів 

тощо. Серед держав світу вже склався сталий міжнародний розподіл праці, 

насамперед в таких галузях як машинобудування (лідери - США, Німеччина, 

Франція), комп'ютерної техніки (США, Японія, Південна Корея тощо), добування та 

переробки нафти (держави ОПЕК - Алжир, Венесуела, Габон, Еквадор, Індонезія, 

Ірак, Іран, Катар, Кувейт, Лівія, Нігерія, Об'єднані Арабські Емірати й Саудівська 

Аравія) тощо. Якщо ж брати до уваги кліматичні умови, то ми знаємо, що тільки 

обмежене коло держав може вирощувати оливу (країни Середземномор'я), чай 
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(Індія, Китай, Шрі-Ланка), каву (Бразилія, Колумбія), какао (Гана, Бразилія), 

соняшник (Україна, Росія) тощо. Інші держави згадані сільсько-господарчі культури 

змушені купувати. Виборюючи своє місце в міжнародному розподілу праці, кожна з 

країн має враховувати той факт, що умовах зростаючої інтернаціоналізації світового 

господарства її економіка багато в чому залежить від рівня економічного розвитку 

інших держав. Тобто, виникає об'єктивна потреба узгодження зовнішньоекономічної 

політики різних країн і стратегії по її реалізації. З огляду на ці та інші чинники 

держави вступають у певні відносини або безпосередньо, або через створені для 

цього угруповання країн, міжнародні економічні організації. Економічна 

ефективність таких міжнародних відносин за сприятливих політичних умов може 

бути надзвичайно високою. 

Одночасно слід зауважити, що розвиток міжнародного економічного 

співробітництва сприяє не лише функціонуванню національного господарського 

механізму. Таке співробітництво, а це підтверджує і практика міжнародного життя, 

дозволяє підтримувати і зміцнювати мир на Землі, створювати систему міжнародної 

економічної безпеки. Особливо слід підкреслити, що ефективний розвиток такого 

співробітництва можливий тільки на основі належного дотримання принципів і норм 

міжнародного права, насамперед однієї з його провідних галузей - міжнародного 

економічного права (МЕП). 

Узагальнення і аналіз існуючих концепцій і точок зору стосовно юридичної 

природи МЕП дає можливість зробити висновок про те, що міжнародне економічне 

право - це самостійна галузь міжнародного публічного права, яка уявляє собою 

систему норм і принципів, що регулюють відносини між державами, державами і 

міжнародними організаціями та безпосередньо міжнародними організаціями в 

процесі міжнародного економічного співробітництва. 

Міжнародне економічне право має досить складну структуру, яка складається з 

окремих підсистем та правових інститутів. Як і в кожній галузі права, в системі МЕП 

первинними елементами є принципи та норми, а споріднені із них групуються в 
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правові інститути. Залежно від змісту відносин, які регулюються МЕП, можна 

виділити міжнародне торгове право, міжнародне валютне право, міжнародне 

транспортне право, а також комплекси норм, які покликані регламентувати 

міжнародно-правові відносини промислового і сільськогосподарського 

співробітництва, співробітництва в галузі науково-технічного прогресу та ін. 

Міжнародне економічне право базується на загальних і спеціальних принципах. 

До загальних відносяться принцип мирного співіснування, принцип суверенної 

рівності держав, принцип співробітництва держав, принцип невтручання, принцип 

сумлінного виконання міжнародних зобов'язань, принцип взаємної вигоди тощо. У 

систематизованому вигляді перелік зазначених принципів викладений у розділі І 

"Основи міжнародних економічних відносин" Хартії економічних прав і обов'язків 

держав від 12 грудня 1974 р. та інших міжнародно-правових актах. 

До спеціальних принципів відносяться принцип розвитку міжнародних 

економічних і науково-технічних відносин між державами, принцип юридичної 

рівності і недопустимості економічної дискримінації держав, принцип свободи 

вибору форми організації зовнішньоекономічних зв'язків, принцип невід'ємного 

суверенітету держав над їх природними та іншими ресурсами, а також над їх 

економічною діяльністю, принцип найбільшого сприяння, принцип національного 

режиму. 

Юридичні норми та принципи МЕП знаходять своє втілення в джерелах 

міжнародного економічного права, які відрізняється значною своєрідністю. До них 

належать міжнародні договори (угоди), звичаї, судові прецеденти, акти міжнародних 

економічних організацій. Разом згадані джерела утворюють систему джерел 

міжнародного економічного права і є формою юридичного втілення, вираження 

норм і принципів міжнародного економічного права. 

Отже, під джерелами міжнародного економічного права слід розуміти систему 

міжнародних договорів (угод), міжнародно-правових звичаїв, міжнародних кодексів 
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поведінки,рішень міжнародних організацій, тощо, в яких знаходять своє юридичне 

закріплення норми і принципи міжнародного економічного права. 

2. Міжнародні економічні договори. 

Найбільш поширеним серед основних джерел МЕП є міжнародний договір і, 

зокрема, міжнародний економічний договір. 

Міжнародні економічні договори - це добровільно укладені за участю держав та 

міжнародних економічних організацій рівноправні угоди економічного характеру, в 

яких закріплюються норми та принципи, що регулюють міжнародні економічні 

відносини. Такого роду норми та принципи можуть міститися не лише в 

міжнародних економічних договорах, айв загальнополітичних міжнародних 

договорах, які одночасно слід розглядати і як джерела міжнародного права в цілому. 

Так, у Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975 р.) 

закріплені не лише основні принципи відносин між державами, а й рекомендації 

щодо розвитку міжнародного економічного, промислового, науково-технічного 

співробітництва. 

Залежно від кількості учасників договірних відносин міжнародні договори 

можуть бути двосторонніми і багатосторонніми. В деяких договорах закріплюються 

норми загального, універсального порядку, розраховані на тривале їх використання. 

Існують також договори, в яких обумовлені конкретні зобов'язання (наприклад, 

сприяти будівництву конкретних об'єктів). Звичайно, такі договори динамічніші і 

вичерпують свою юридичну силу, як правило, одноразовим застосуванням. 

Практика міжнародного економічного співробітництва виробила наступні види 

договорів, які активно застосовуються останнім часом. 

Торгові договори (інколи вони мають інші назви: "договір про торгівлю і 

мореплавство", "договір про торгівлю і судноплавство", "торгова угода" тощо) 

встановлюють принципи торгово-економічних відносин між двома країнами, а також 

закріплюють певні норми (правила), що створюють правову базу таких відносин. У 

межах цих договорів вирішуються питання митних зборів, торгового мореплавства, 
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транспорту, діяльності торговельних представництв та іншої діяльності юридичних 

та фізичних осіб на території відповідної держави. 

Угоди про товарообіг, в яких обумовлюються найменування (асортимент) і 

кількість товарів, які поставляються з однієї країни в іншу протягом відповідного 

періоду, інші питання. Згадані угоди тісно пов'язані з угодами про платежі, що 

визначають порядок їх здійснення. 

Угоди про економічне і технічне співробітництво, які укладаються як на дво-, 

так і багатосторонній основі. Як правило, вони мають комплексний, дещо 

універсальний і довгостроковий характер, оскільки в їх межах здійснюється 

діяльність зовнішньоекономічного характеру в різних галузях економічного і 

промислово-технічного співробітництва. 

Угоди про науково-технічне співробітництво, які передбачають діяльність 

зовнішньоекономічного характеру в конкретних галузях науки і техніки. 

Кредитні угоди, в яких визначаються основні умови та принципи надання 

міждержавних кредитів. 

Угоди про режим інвестицій, котрі укладаються між окремими країнами і 

визначають порядок усіх видів майнових цінностей, що вкладаються у відповідні 

підприємства, галузі економіки. 

Податкові угоди, які спрямовані на усунення подвійного оподаткування 

товарів, послуг, що надаються в межах економічного та науково-технічного 

співробітництва. 

Міжнародні договори (угоди) мають величезне значення у справі організації 

міжнародного співробітництва та формування відносин між державами. Враховуючи 

це, у 1969 р. була підписана Віденська Конвенція про право міжнародних договорів 

(набрала чинності у 1980 р.), яка регламентує широкий спектр питань, пов'язаних з 

укладенням, набранням чинності, застосуванням міжнародних, зокрема і 

економічного характеру, договорів. 



 437

Міжнародне економічне право покликане регулювати суспільні відносини між 

різними суб'єктами, до числа яких, на думку вітчизняних вчених, належать   держави 

та міжнародні організації. 

3. Суб’єкти міжнародного економічного права. 

Головним суб'єктом міжнародного економічного права вважаються держави, 

незалежно від їх соціально-економічних систем, політичних режимів, форми 

правління та форми державного устрою. В сучасних умовах вони намагаються 

використовуючи різні форми дво- і багатостороннього міжнародного 

співробітництва. Нині спостерігається зростання кількості міждержавних, 

міжурядових як двосторонніх, так і багатосторонніх договорів та угод економічного 

характеру. Чимало різноманітних міжвідомчих угод укладається на рівні окремих 

державних органів. Держави можуть брати участь у діяльності міжнародних 

економічних організацій та використовують інші форми міжнародного економічного 

співробітництва. Як суб'єкт таких відносин держава наділена всім обсягом 

правоздатності та має імунітет. В даному випадку під імунітетом розуміють 

непідлеглість однієї суверенної держави дії законодавства іншої держави і 

непоширення на одну державу, її органи юрисдикції (судочинства) іншої держави. 

Наявність такого імунітету не означає, що ним наділені і відповідні 

господарюючі суб'єкти, наприклад державні, які виступають як юридичні особи. У 

даному випадку йдеться про зовнішньоторговельні об'єднання, морські 

пароплавства, в оперативному управлінні яких знаходяться державні торговельні 

судна. Існування принципу роздільної майнової відповідальності між державою і її 

юридичними особами означає, що за невиконання зобов'язань перед іноземними 

контрагентами (фірмами) майнову відповідальність несуть юридичні особи 

самостійно. 

Характер і зміст міжнародних економічних відносин, в яких бере участь 

держава, можуть бути найрізноманітнішими. Це можуть бути відносини суто 

організаційного характеру, коли, приміром, укладаються угоди про організацію 



 438

міжнародного економічного співробітництва, або відносини майнового характеру, 

коли, наприклад, укладаються конкретні міжнародні економічні договори (угоди) 

між державою (її органом) про передачу майна, виконання робіт, надання послуг 

тощо. 

Нині спостерігається розширення співробітництва з ряду важливих загальних 

напрямів міжнародної економічної діяльності (торгівлі, науки та техніки, 

транспортних перевезень, будівництва тощо) на основі багатосторонніх 

міжнародних економічних відносин. Одним із ефективних шляхів побудови такого 

співробітництва є створення міжнародних економічних організацій, покликаних 

сприяти укладенню багатосторонніх договорів, створювати міжнародні механізми з 

нагляду і контролю за їх виконанням, розробляти та встановлювати норми, 

спрямовані на правове регулювання міжнародних економічних відносин тощо. 

Під міжнародними економічними організаціями слід розуміти такі організації, 

які на основі міжнародно-договірних відносин здійснюють діяльність, пов'язану з 

організацією та здійсненням міжнародного економічного співробітництва. Зазначені 

організації наділені міжнародною правосуб'єктністю і відіграють значну роль в 

організації і здійсненні міжнародного економічного співробітництва. Створені на 

основі міжнародних договорів, вони у межах своєї компетенції обговорюють 

різноманітні економічні проблеми, розробляють і приймають нормативні акти та 

окремі норми міжнародного економічного права. Вони мають змогу укладати різні 

угоди як з окремими державами, так і з міжнародними організаціями в межах 

завдань і цілей, закріплених в їхніх установчих документах. 

Як і суверенні держави міжнародні економічні організації також користуються 

імунітетом. Відповідно до Конвенції про правовий статус, привілеї та імунітет 

міжнародних економічних організацій від 5 грудня 1980 р., майно і активи цих 

організацій мають імунітет від будь-якої форми адміністративного та судового 

втручання, за винятком випадків, коли сама організація відмовляється від імунітету 

(ст. 4). 
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Міжнародні економічні організації можна кваліфікувати за різними ознаками, 

зокрема, за масштабами своєї компетенції вони поділяються на всесвітні та 

регіональні. 

Велику увагу розвитку міжнародного економічного співробітництва приділяє 

Організація Об'єднаних Націй, в рамках якої діє система міжнародних економічних 

організацій. 

Розв'язанням проблем економічного характеру займається Генеральна Асамблея 

ООН, за ініціативою якої прийнято ряд міжнародно-правових документа, а саме: 

"Міжнародна стратегія розвитку" (1970 р.); Хартія економічних прав та обов'язків 

держав (1974 р.), Декларація про встановлення нового міжнародного економічного 

порядку (1974 р.), Програма дій щодо встановлення нового міжнародного 

економічного порядку (1974 р.). Генеральною Асамблеєю також розглянуті питання 

міжнародного економічного співробітництва (1975 р.), встановлення нового 

міжнародного економічного порядку (1980 р.) тощо. 

В рамках ООН діють чимало її структур, які безпосередньо займаються 

питаннями міжнародного економічного співробітництва. Так, Економічна та 

Соціальна Рада (ЕКОСОР), створена у 1946 р., проводить дослідження в різних 

галузях економіки, бере участь у підготовці проектів конвенцій і скликає міжнародні 

конференції з питань економічного співробітництва тощо. При ЕКОСОР функціонує 

п'ять регіональних економічних комісій ООН: Економічна і Соціальна комісія ООН 

для Азії і Тихого океану (входять 35 країн), Економічна комісія ООН для Африки 

(50), Економічна комісія ООН для Європи (34), Економічна комісія ООН для 

Західної Азії (14), Економічна комісія ООН для Латинської Америки і Карибського 

басейну (33). 

Зокрема, Економічна комісія ООН для Європи (інша назва - Європейська 

економічна комісія - ЄЕК), створена у 1947 р., сприяє зміцненню економічних 

зв'язків між європейськими країнами, а також їх відносин з іншими країнами світу. 

За її ініціативою розроблено ряд типових контрактів та інших правових документів, 
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які успішно застосовуються при здійсненні міжнародних економічних зв'язків Схід - 

Захід. Членами ЄЕК, поряд з європейськими країнами, є США та Канада. До складу 

Європейської економічної комісії входять ряд галузевих комітетів (з сільського 

господарства, вугілля, електроенергії, будівництва та містобудування, житла, 

лісоматеріалів, хімічної промисловості, газу, внутрішнього транспорту, чорної 

металургії, зовнішньої торгівлі, з проблем водних ресурсів), а також три спеціальні 

органи, які займаються проблемами науки і техніки, економіки та зовнішнього 

середовища. 

Крім того, при ЕКОСОР діє понад 20 постійних комітетів і комісій, зокрема, з 

природних ресурсів, планування, розвитку, застосування досягнень науки та техніки 

в цілях розвитку. Зазначені структури мають право безпосередньо давати 

рекомендації державам відповідного регіону без затвердження їх ЕКОСОР. 

Важливу роль в організації та здійсненні міжнародного економічного 

співробітництва відіграють і інші структури системи ООН. До них слід, зокрема 

віднести Конференцію ООН з торгівлі та розвитку, Організацію ООН з 

промислового розвитку та деякі інші. 

Важливе місце в системі регулювання міжнародних економічних відносин 

посідає Світова організація торгівлі (СОТ), членами якої є 153 країн світу, зокрема і 

Україна. Значна кількість країн веде переговори щодо вступу до неї. Головними 

цілями згаданої міжнародної організації є забезпечення тривалого і стабільного 

функціонування системи міжнародних торговельних зв'язків; лібералізація 

міжнародної торгівлі; забезпечення рівноправності в торгівлі для всіх держав; 

поступове скасування митних і торговельних обмежень. 

Існує й ряд інших міжнародних організацій у галузі торгівлі окремими видами 

товарів (кавою, цукром, каучуком тощо), які створені у різні роки шляхом укладення 

міжнародних товарних угод. Так, у 1971 р. виникла міжнародна організація з 

торгівлі пшеницею, у 1976 р. — кавою, у 1977 р. — цукром, у 1979 р. — каучуком і 
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маслиновою олією. Основною метою таких угод є попередження або пом'якшення 

різких цінових коливань. 

Міжнародним товарним угодам властива багатосторонність. В них беруть 

участь як країни-експортери, так і країни-імпортери, на які покладені певні 

обов'язки. 

Особливе місце в системі міжнародних економічних організацій займає 

міждержавне інтеграційне об'єднання Європейський Союз (Євросоюз), якому 

притаманні риси, характерні як для федеративної держави, так і міжнародної 

організації. Створений на основі багатосторонньої міждержавної угоди, Євросоюз 

мав в своїй структурі три незалежні міжнародні організації, а саме: Європейське 

економічне співтовариство (ЄЄ), Європейське співтовариство з вугілля та сталі 

(ЄСЗС) (це співтовариство було утворено у 1951 р. на 50 років і у 2002 році 

припинило своє функціонування після затвердження дії Паризького договору) і 

Європейське співтовариство з атомної енергії (Євратом). Діяльність цього 

інтеграційного об'єднання регулюється великим за обсягом нормативним масивом, 

що має назву право Європейського Союзу. 

Правова система Євросоюзу має за основу міжнародний правопорядок і за 

своєю природою межує з одного боку з міжнародним правом, а з іншого - 

національним. Ядром цієї правової системи вважається так зване конституційне 

(первинне) право, яке охоплює весь комплекс установчих договорів держав-членів 

Європейського Союзу разом з усіма протоколами, деклараціями та іншими 

документами, які є додатками до них, а також договори про приєднання до ЄС нових 

членів. 

Враховуючи роль Європейського Союзу в системі міжнародних відносин у 

цілому і відносин економічного характеру зокрема, багато держав, в тому числі і 

Україна, висловлюють бажання стати його членами. У зв'язку з цим, Право 

Євросоюзу містить в собі критерії прийому нових членів до цієї міжнародної 

організації. Держава-претендент до вступу в Європейський Союз передусім має бути 
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європейською, демократичною і поважати права людини. Крім того, вона повинна 

мати функціонуючу ринкову економіку, прийняти інтеграційне законодавство 

Євросоюзу і бути у такому стані, який дає можливість реалізувати зовнішню 

політику співтовариства. 

Характеризуючи особливості становлення міжнародного економічного права, 

слід підкреслити, що зараз в його системі активно розвиваються такі його окремі 

галузі як міжнародне торгове право, міжнародне валютне право, міжнародне 

транспортне право, а також міжнародно-правовий механізм регулювання 

співробітництва в галузі промисловості, сільського господарства, науково-

технічного обміну. 

Міжнародне торгове право — це система норм і принципів, яка регулює 

відносини, що виникають у галузі міжнародної торгівлі. Зазначена система 

складається з окремих інститутів. В них визначені поняття і система міжнародного 

торгового права; правові принципи здійснення міжнародної торгівлі; система 

органів, які виконують функції управління міжнародною торгівлею; міжнародні 

організації у галузі міжнародної торгівлі, міжнародні торгові договори та угоди; 

міжнародно-правове регулювання угод у галузі зовнішньої торгівлі; міжнародно-

правовий режим торгових портів; міжнародно-правовий режим морських, 

залізничних, річкових і повітряних торговельних шляхів; міжнародно-правові засоби 

розгляду торгових спорів. 

До джерел міжнародного торгового права належать міжнародні договори, 

зокрема, міжнародні торгові договори; міжнародні торгові звичаї; судові прецеденти 

міжнародних арбітражів і судів; національне законодавство країни, якщо воно за 

згодою держав використовується для регулювання міжнародних торгових відносин; 

міжнародно-правові акти міжнародних організацій. 

Під міжнародним торговим договором слід розуміти угоду між двома або 

кількома державами, в якій визначаються їх взаємні права та обов'язки в сфері 

міжнародної торгівлі. На їх підставі встановлюються, змінюються або припиняються 
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відповідні міжнародні економічні відносини між державами в галузі торгівлі. В 

міжнародних торгових договорах (угодах) створюється певна правова база для 

торгових відносин. Зокрема, в них вирішуються правові питання, пов'язані із 

стягненням мита, регулюванням ввозу і вивозу товарів, торговим мореплавством, 

транспортом, транзитом, з діяльністю юридичних і фізичних осіб однієї країни на 

території іншої, дією юридичних актів, застосуванням принципу найбільшого 

сприяння, режиму преференцій тощо. Міжнародні торгові договори бувають різні як 

за змістом, так і за назвою. Серед них передусім слід виділити договори про 

торгівлю і мореплавство, угоди про торговельні відносини (торговельні угоди), 

угоди у галузі морського судноплавства, угоди про товарооборот і платежі, 

клірингові угоди тощо. Значну роль у розвитку міжнародних торговельних відносин 

має Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. — один із 

найзначніших уніфікованих міжнародно-правових актів, в якому втілені останні 

досягнення наукових досліджень і практики в цій галузі. 

Міжнародне валютне право - це система міжнародно-правових норм, що 

регулюють міжнародні валютні відносини. Сучасний розвиток міжнародного 

валютного права пов'язаний з розширенням і поглибленням міжнародного 

економічного співробітництва. Норми згаданої правової системи юридично виражені 

та закріплені в міжнародних договорах, судовій та арбітражній практиці, 

міжнародних звичаях. 

Слід підкреслити, що міжнародне валютне право регламентує діяльність 

організаційно-правового механізму валютних відносин, створеного за ініціативою 

промислово розвинутих країн. Структурними ланками згаданого механізму є, 

насамперед, самі держави або уповноважені ними відповідні державні органи. На 

сьогодні спостерігається тенденція посилення впливу держав на міжнародні валютні 

відносини. Значну роль у виробленні державної політики в цій галузі надається 

державним банкам. 
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Велику увагу приділяється заходам по міждержавному регулюванню валютної 

політики. Зокрема, розгляду цих питань присвячуються щорічні зустрічі керівників 

держав "великої сімки" - США, Англії, Франції, ФРН, Італії, Канади та Японії. 

У розробці та реалізації валютної політики важливу роль виконують неурядові 

структури міжнародного характеру (комітети, спілки, комісії, банківські клуби 

тощо), а також міжнародні кредитні організації і фонди. До числа останніх, зокрема, 

віднесені спеціальні організації і фонди ООН (Міжнародний валютний фонд , 

Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Спеціальний фонд ООН, Фонд 

капітального розвитку ООН, Міжнародна фінансова корпорація) та європейського 

регіону (Банк міжнародних розрахунків, Європейська валютна система, 

Європейський інвестиційний банк, Північний інвестиційний банк, Міжнародний 

кооперативний банк, Європейська федерація асоціацій кредитних інститутів). 

Зазначені організації створені на основі міждержавних угод, а їх функціонування 

регулюється відповідними міжнародно-правовими актами. Зокрема, вони мають 

право від свого імені укладати договори як з країнами-учасницями, так і з іншими 

країнами. Діяльність кожного з цих суб'єктів міжнародних валютних відносин має 

свої специфічні особливості, які випливають з поставлених перед ними завдань. 

Правовою основою валютно-кредитних відносин між державами є міжнародні 

кредитні угоди (договори), під якими слід розуміти угоди між державою-кредитором 

і державою-боржником, на підставі яких держава-кредитор надає державі-боржнику 

певну суму грошей або поставляє їй товари, а держава-боржник повинна в певний 

строк погасити суму боргу на передбачених договором умовах (золотом, іноземною 

валютою, товарами і таке інше) і виплатити певну суму в межах відсоткової ставки 

за користування кредитом. 

Практика міжнародного економічного співробітництва розробила різні види 

організації валютно-кредитних відносин, зокрема: за торговими і платіжними 

угодами, які передбачають здійснення кредитних операцій на основі двостороннього 

клірингу; за угодами про економічне і промислово-технічне співробітництво; за 



 445

міждержавними угодами про поставки товарів на компенсаційних засадах; за 

спеціальними кредитними угодами. 

В системі міжнародних економічних відносин важливе місце посідають 

відносини, пов'язані з організацією і здійсненням міжнародних перевезень пасажирів 

і вантажів залізничним, автомобільним, повітряним, морським та річковим видами 

транспорту. Ці відносини регулюється міжнародним транспортним правом, 

принципи і норми якого юридично закріплені у міжнародних договорах та угодах з 

питань транспорту, актах міжнародних організацій (асоціацій, конференцій, палат, 

комісій тощо). Найбільш поширеними є міжнародні договори з питань транспорту 

(транспортні договори). Вони укладаються від імені і за дорученням уряду 

центральними органами управління транспортом — міністерствами та іншими 

установами, які здійснюють керівництво залізничним, морським, річковим, 

повітряним транспортом. 

За кількістю країн, які беруть участь у подібного роду міжнародних договорах, 

їх можна поділити на багатосторонні і двосторонні. До багатосторонніх договорів 

слід, наприклад, віднести Конвенцію про відкрите море 1958 р.; Угоду про 

Міжнародну спілку залізниць 1922 р.; Чиказьку конвенцію з питань цивільної авіації 

1944 р. 

Міжнародні транспортні договори можуть бути різного змісту, в них 

обов'язково враховується специфіка виду транспортних засобів. Так, у договорі про 

торгове судноплавство визначається, як правило, територія, на яку поширюється 

договір; питання сприяння сторін свободі торгового судноплавства; підтримка і 

розвиток ділових відносин між органами управління транспортом; дотримання у 

міжнародному судноплавстві принципу вільної і справедливої конкуренції; визнання 

національної належності судна; надання допомоги при корабельних катастрофах і 

аваріях та інші питання. 

Важливе значення для регулювання, наприклад, морських перевезень має 

міжнародне морське право, яке регулює відносини, що виникають у процесі 
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використання Світового океану для торгового і військового мореплавства, 

риболовецького і морського промислу, добування біологічних і мінеральних 

ресурсів, проведення наукових досліджень тощо. В основі таких відносин лежить 

принцип свободи відкритого моря, відповідно до якого всі держави і народи мають 

рівні права на користування Світовим океаном. 

Джерелами міжнародного морського права є Статут ООН, Женевські Конвенції 

1958 р. (Про територіальне море і зону, яка прилягає до нього; Про відкрите море; 

Про континентальний шельф; Про рибальство і охорону живих ресурсів), 

Брюссельська конвенція 1910р., Лондонська конвенція 1954 р. з поправками, 

Конвенція охорони людського життя на морі 1960 р., Конвенція ООН з морського 

права 1982 р. Правове регулювання міжнародних морських перевезень передбачає 

також з'ясування питань, пов'язаних з визначенням, по-перше, режиму торгових 

суден у відкритому морі та в територіальних водах і, по-друге, режиму торгових 

суден у міжнародних протоках і каналах, а також у портах. 

Правовий режим використання міжнародних рік для судноплавства 

закріплюється у відповідних міжнародно-правових актах. Зокрема, до їх числа 

належить Белградська конвенція 1948 р. про режим судноплавства на Дунаї. У 

межах міжнародного співробітництва щодо використання цієї ріки укладені різного 

роду угоди, що визначають загальні умови перевезення вантажів, буксирування 

суден, єдині тарифи тощо (наприклад, Братиславська угода 1955 р., Бухарестська 

угода 1961 р.). 

Міжнародні залізничні перевезення регулюються спеціальною 

багатосторонньою конвенцією, яка була підписана в Берні у 1924 р. Важливе 

значення для організації залізничних перевезень у межах держав СНД має угода про 

координаційні органи залізничного транспорту, якою було створено спеціальний 

орган — Рада по залізничному транспорту, що складається з глав адміністрацій і 

органів управління залізничним транспортом. 
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Міжнародні автомобільні перевезення здійснюються на основі укладених 

конвенцій і угод. До їх числа відносяться Конвенція про урегулювання авторуху між 

країнами, встановлення технічних умов автомашин у міжнародному сполученні, 

прав управління автомобілем, уніфікації сигналів на автодорогах 1926 р., а також 

Конвенція про урегулювання авторуху між країнами 1949 р. 

З метою розвитку автомобільного транспорту, захисту інтересів 

автотранспортних об'єднань у міжнародних організаціях, сприяння дослідним 

роботам з технічного розвитку, експлуатації і економіки автомобільних перевезень 

була створена Міжнародна спілка автомобільного транспорту (1947 р.), а для 

координації діяльності автотранспортних підприємств та об'єднань, що 

функціонують при залізничних дорогах -Спілка автодорожніх служб залізниць (1950 

р). Зростання автомобільних перевезень вантажів і пасажирів обумовило 

необхідність активного укладення угод між країнами. Практично всі вони уклали 

такі угоди із сусідніми державами. У згаданих двосторонніх угодах містяться 

положення про регламентацію регулярних і нерегулярних перевезень вантажів і 

пасажирів автотранспортними засобами, визначається порядок розрахунків і 

платежів за міжнародні транспортні та пов'язані з ними послуги тощо. 

Здійснення міжнародних перевезень вантажів і пасажирів цивільним повітряним 

флотом також вимагає відповідного правового регулювання. Активну участь в 

цьому процесі приймають спеціалізовані міжнародні організації. Зокрема, 

Міжнародна авіатранспортна асоціація, створена у 1919 р., сприяє розвитку 

безпечного, регулярного й економічного сполучення, працює над посиленням ролі 

авіації у торгових (комерційних) перевезеннях. Міжнародна організація цивільної 

авіації (ІКАО), утворена в 1947 р., вивчає проблеми міжнародних повітряних 

сполучень, розробляє рекомендації та стандарти щодо правил польотів, експлуатації 

літаків, сприяє безпеці польотів на міжнародних авіалініях. Ці та інші документи 

створюють відповідну правову базу для міжнародних перевезень. 
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З метою організації повітряних польотів цивільних літаків однієї держави над 

територією іншої укладаються спеціальні двосторонні і багатосторонні угоди 

(договори). В них підтверджується право на експлуатацію відповідної повітряної 

лінії, встановлюється розклад і визначаються тарифи, закріплюються положення про 

забезпечення безпеки польотів, дії законодавства і різних правил, порядок ведення 

переговорів при виникненні спорів щодо тлумачення і застосування угоди тощо. 

Як вважається, за умов міжнародного поділу праці практично неможливо 

здійснювати розвиток промислового виробництва, окремих крупних підприємств та 

об'єднань без використання переваг міжнародного співробітництва. А це обумовлює 

необхідність вступу країн у міжнародні економічні відносини у сфері промисловості, 

що, у свою чергу, потребує і певного правового регулювання цих відносин. Таке 

регулювання здійснюється переважно за допомогою міжнародно-правових актів, 

міжнародних договорів та інших засобів. 

Одним із важливих міжнародно-правових актів, що регулює відносини у цій 

галузі, є Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва у Європі 1975 р. В 

ньому, зокрема, відзначалося, що промислове співробітництво, яке ґрунтується на 

економічних інтересах, може створити стійкі зв’язки, зміцнюючи тим самим 

довгострокове економічне співробітництво в цілому, прискорюючи економічний 

розвиток усіх, хто бере участь у такому співробітництві. 

Важливе місце у системі міжнародного правового регулювання відносин у 

галузі промисловості відіграють акти міжнародних економічних організацій, 

насамперед, Конференції з торгівлі і розвитку, Комітету з промислового розвитку 

Економічної і Соціальної Ради ООН, Організації ООН з промислового розвитку, 

регіональними комісіями Економічної і Соціальної Ради ООН. Так, Комітет з 

промислового розвитку проводить консультації з питань прискорення промислового 

розвитку країн, розробляє робочі програми щодо індустріалізації та підготовки 

рекомендацій щодо їх подальшої розробки, проводить дослідження і семінари з 

питань найефективнішого застосування промислових методів виробництва в країнах, 
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що розвиваються, та виконує деякі інші функції. Одним із інструментів регулювання 

міжнародних відносин у галузі промислового співробітництва є двосторонні 

договори та угоди. 

Питаннями сприяння розвитку відносин у сфері сільського господарства, 

удосконалення їх міжнародно-правового регулювання займаються практично всі 

регіональні економічні комісії Економічної і Соціальної Ради ООН. В Європейській 

економічній комісії такого роду функції виконують Комітет з питань сільського 

господарства. Однією з провідних установ у системі ООН з питань розвитку 

сільського господарства є Продовольча і сільськогосподарська організація ООН 

(ПСГО), яка працює над проблемами підвищення продуктивності сільського 

господарства і поліпшення умов життя сільського населення; поліпшення 

харчування і підвищення життєвого рівня населення; вивчення світового 

продовольчого становища і кон'юнктури на світовому ринку важливих продовольчих 

товарів; розробка для країн-учасниць рекомендацій у галузі виробництва і збуту 

різних видів сільськогосподарської продукції; надання технічної допомоги країнам-

членам, сприяння науковим дослідженням у галузі сільського господарства; 

визначення політики щодо міжурядових угод з окремих сільськогосподарських 

товарів. 

Вивченням продовольчих проблем та розробкою відповідних рекомендацій 

займається Всесвітня продовольча Рада (ВПР). За її участю створено Міжнародний 

надзвичайний продовольчий резерв (1980 р.), діяльність якого спрямована на 

вирішення продовольчих проблем. Організацією міжнародного співробітництва з 

метою збільшення виробництва продуктів харчування та вирішення інших питань 

займається спеціалізована установа ООН - Міжнародний фонд 

сільськогосподарського розвитку (створений у 1976р.). В галузі міжнародного 

сільськогосподарського співробітництва також функціонують Міжнародна асоціація 

з контролю якості насіння, Міжафриканське бюро з ґрунтів і економіки сільського 

господарства, Міжнародна комісія з переробки сільськогосподарських продуктів, 



 450

Міжнародне бюро з виноградарства і вино виробництва, Міжнародний комітет з чаю 

та деякі інші. 

Разом із тим, слід підкреслити, що основним засобом правового регулювання 

міжнародного співробітництва у галузі сільського господарства були і залишаються 

двосторонні договори (угоди). 

Міжнародне економічне право також регламентує діяльність організаційно-

правового механізму взаємодії держав у сфері науково-технічного співробітництва. 

Так, регулюванням питань міжнародного співробітництва у галузі науки і техніки 

займається Міжурядовий комітет з науки і техніки в цілях розвитку (заснований у 

1979 р.). До його функцій входить: надання допомоги Генеральній Асамблеї в 

розробці директивних принципів для погодження політики органів, організацій і 

підрозділів ООН щодо науково-технічної діяльності, виявлення першочергових 

завдань з оперативного планування розвитку науки і техніки на національному, 

субрегіональному, регіональному, міжрегіональному і міжнародному рівнях і 

підготовки оперативного плану здійснення Віденської Програми; вжиття заходів 

щодо виявлення й оцінки нових науково-технічних досягнень, які можуть тим чи 

іншим чином вплинути на науково-технічний потенціал країн, що розвиваються; 

сприяння оптимальній мобілізації ресурсів і здійснення керівництва системою 

фінансування науки і техніки ООН. 

У межах Секретаріату ООН діє Центр з питань науки і техніки в цілях розвитку. 

На нього покладено вивчення питань, пов'язаних з досягненнями науки і техніки і 

вибором альтернативних шляхів розвитку країн; наданням їм допомоги у 

використанні можливостей, що виникають у зв'язку з новими напрямами науки та 

техніки; зі створенням внутрішнього науково-технічного потенціалу країн, які 

розвиваються, та інших. 

Значну роботу щодо вивчення проблем науково-технічного прогресу проводять 

інші організації системи ООН, а саме: Конференція ООН з торгівлі і розвитку, 

Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Організація ООН з 
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промислового розвитку, Всесвітня організація з питань захисту інтелектуальної 

власності та ін. 

Розвиток міжнародних відносин у сфері науково-технічного прогресу обумовив 

необхідність удосконалення їх правового регулювання. Одним із напрямів такої 

діяльності є укладення багатосторонніх договорів універсального значення з 

використанням можливостей міжнародних організацій. 

Прикладом таких угод у космічній сфері може бути Договір про принципи 

діяльності держав по дослідженню і використанню космічного простору, включаючи 

Місяць та інші небесні тіла 1966 р., Угода про врятування космонавтів, повернення 

космонавтів і повернення об'єктів, запущених у космічний простір 1967 р., 

Конвенція про міжнародну відповідальність  за  шкоду,  заподіяну  космічними  

об'єктами   1971  р., Конвенція про реєстрацію об'єктів, які запускаються в космічний 

простір 1974 р. 

Не менш важливим напрямом міжнародного співробітництва є використання 

Світового океану. Правовою основою такого співробітництва є передусім Конвенція 

ООН з морського права 1982 р., яка регулює широкий спектр використання океанів 

людством, а саме: мореплавство, прольоти над океанами і морями, розвідка і 

розробка ресурсів, охорона і забруднення океанічних просторів, рибальство, 

судноплавство тощо. 

Міжнародно-правові акти широко використовуються і в інших напрямах 

міжнародного науково-технічного співробітництва. 

Вже наведеного досить для того, щоб зробити висновок про те, що на шляху 

подальшого розвитку міжнародного економічного співробітництва стає 

неузгодженість національного законодавства з міжнародним економічним правом. 

Відповідні галузі правових систем суверенних держав повинні будуватися як 

складові частини однієї глобальної правової системи регулювання міжнародних 

економічних відносин. Саме виходячи з цього, одним з головніших напрямків 
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розвитку зовнішньоекономічних відносин будь-якої держави має стати приведення її 

законодавства у відповідність з міжнародним економічним правом. 

Слід нагадати про те, що Україна як суб'єкт міжнародної співпраці в сфері 

економіки об'єктивно має досить непогані позиції. Вона займає вигідне для активної 

участі у світових торговельно-економічних відносинах географічне положення, за 

рівнем запасів та видобутку сировинних ресурсів входить до числа провідних 

держав світу. їй належить чверть найродючіших чорноземів земної кулі. Високий 

інтелектуальний та загальноосвітній рівень населення, значний потенціал у 

високотехнологічних галузях промисловості забезпечують Україні місце у п'ятірці 

провідних космічних держав світу, дев'ятці країн, що випускають військово-

транспортні літаки, а також її належність до світових лідерів експорту зброї та 

військово-технічних послуг. Наша країна - власник найпотужніших нафто- та 

газотранспортних магістралей світу. 

Усвідомлюючи важливість налагодження міжнародного економічного, 

співробітництва, Україна бере участь вона в роботі Конференції ООН з торгівлі та 

розвитку, Міжнародного торгового центру, Європейської економічної комісії ООН, 

Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій, Світової організації торгівлі, 

Світової організації інтелектуальної власності, Міжнародного агентства з атомної 

енергії, Програми розвитку ООН, ряду інших органів, фондів, програм та 

спеціалізованих установ, що входять до складу системи ООН та активно розвиває 

співробітництво зі Співдружністю Незалежних Держав та Європейським Союзом 

тощо. 

Разом із тим, у зв'язку з наявністю багатьох не вирішених проблем ефективність 

зовнішньоекономічного співробітництва нашої держави бажає кращого. 

Надзвичайно складним завданням, від розв'язання якого залежить успіх 

міжнародного економічного співробітництва нашої держави, є гармонізація її 

законодавства з міжнародним правом, у першу чергу, міжнародним економічним 

правом. 
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Резюме за змістом теми 

Активний розвиток міжнародних економічних зв’язків не лише сприяє 

економічному зростанню держав світового співтовариства, а й надає змогу 

зміцнювати мирні взаємовідносини, створювати систему міжнародної економічної 

безпеки. У процесі міжнародного економічного співробітництва між державами, 

міжнародними організаціями та іншими учасниками виникають, змінюються (або 

припиняються) певні відносини, які потребують відповідного урегулювання, 

упорядкування. Інструментом, засобом цього, як відомо, є правові норми, система 

яких і становить міжнародне економічне право - самостійну галузь міжнародного 

публічного права. Отже, міжнародне економічне право є основним нормативним 

регулятором відносин, які виникають у сфері міжнародного економічного 

співробітництва. 

Терміни та поняття до теми 

Міжнародне економічне право - це самостійна галузь міжнародного 

публічного права, яка являє собою систему норм і принципів, що регулюють 

відносини між державами, державами і міжнародними організаціями та 

безпосередньо міжнародними організаціями в процесі міжнародного економічного 

співробітництва. 

Міжнародні економічні договори - це добровільно укладені за участю держав 

та міжнародних економічних організацій рівноправні угоди економічного характеру, 

в яких закріплюються норми та принципи, що регулюють міжнародні економічні 

відносини. 

Міжнародне торгове право - це система норм і принципів, яка регулює 

відносини, що виникають у галузі міжнародної торгівлі.  

Міжнародне валютне право - це система міжнародно-правових норм, що 

регулюють міжнародні валютні відносини.  

Питання для самоконтролю 
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1. Охарактеризуйте співвідношення міжнародного економічного права з іншими 

галузями права. 

2. Визначте поняття міжнародний договір. 

3. Охарактеризуйте суб’єктів міжнародного економічного права. 

4. Охарактеризуйте значення ООН для розвитку міжнародного економічного 

співробітництва. 

5. З’ясуйте значення СОТ у системі регулювання міжнародних економічних 

відносин. 

 


