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Øàíîâíі äåâ’ÿòèêëàñíèêè!

Ó äåâ’ÿòîìó êëàñі âñі ó÷íі çàãàëüíîîñâіòíіõ øêіë Óêðàїíè
ðîçïî÷èíàþòü âèâ÷åííÿ íîâîãî íàâ÷àëüíîãî êóðñó «Îñíîâè
ïðàâîçíàâñòâà», ñïðÿìîâàíîãî íà îòðèìàííÿ ïðàâîâèõ çíàíü
òà íàâè÷îê ïðàâîâèõ îðієíòàöіé.

Äîñÿãíåííþ ìåòè é ðåàëіçàöії çàâäàíü êóðñó ñïðèÿòèìå
ïðîïîíîâàíèé ïіäðó÷íèê. Ó íüîìó â äîñòóïíіé ó÷íÿì ôîðìі
âèêëàäåíî îñíîâè òåîðії äåðæàâè òà ïðàâà, íàâåäåíî ïðèêëàäè
ç þðèäè÷íîї ïðàêòèêè; çðîáëåíî àêöåíò íà ïðàâàõ é ñâîáîäàõ
ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà. Öі çíàííÿ áåçïåðå÷íî çíàäîáëÿòüñÿ
âàì ó ìàéáóòíüîìó ñàìîñòіéíîìó æèòòі.

Êóðñ ðîçðàõîâàíî íà âèâ÷åííÿ і çàñâîєííÿ îñíîâ óêðàїí ñüêî-
ãî ïðàâà. Àâòîðè íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ ðîçãëÿíóòè
êîíêðåòíі ïèòàííÿ, ÿêі âèíèêàþòü ó ïîâñÿêäåííîìó æèòòі, іç
çàñòîñóâàííÿì íîðì ïðàâà, à çîñåðåäèëèñÿ íà îñíîâíèõ þðè-
äè÷íèõ ïîíÿòòÿõ.

Óñâіäîìëåííÿ іäåé òà ïðèíöèïіâ ñó÷àñíîãî ïðàâà – îñíîâíà
ìåòà âèâ÷åííÿ ïåðøîãî ðîçäіëó (âñòóï äî òåîðії äåðæàâè і ïðàâà).
Òåîðåòè÷íі ïîíÿòòÿ âèêëàäåíî â äîñòóïíіé ôîðìі é çàêðіï ëåíî
ïðèêëàäàìè іç ñó÷àñíîãî óêðàїíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà. Öå
ñïðèÿòèìå êðàùîìó çàñâîєííþ òà çàêðіïëåííþ íàâ÷àëüíîãî
ìàòåðіàëó.

Äðóãèé ðîçäіë ïðèñâÿ÷åíî àíàëіçó ïðàâîâіäíîñèí, ïіäñòàâ
їõ âèíèêíåííÿ, çìіí і ïðèïèíåííÿ, ñêëàäó òà âèäіâ ïðàâîïî-
ðóøåíü, ïіäñòàâ і âèäіâ âіäïîâіäàëüíîñòі.

Òðåòіé ðîçäіë âèñâіòëþє îñíîâè êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà Óêðà-
їíè. Öå äîïîìîæå ó÷íÿì îðієíòóâàòèñÿ ó çìіñòі Îñíîâíîãî çà-
êîíó Óêðàїíè.

Ó ÷åòâåðòîìó ðîçäіëі ïðîàíàëіçîâàíî ãàëóçі öèâіëüíîãî, ñі-
ìåé íîãî, òðóäîâîãî, àäìіíіñòðàòèâíîãî òà êðèìіíàëüíîãî ïðàâà.
Âèâ÷åííÿ їõ íåîáõіäíå, òîìó ùî öі ãàëóçі ñêëàäàþòü îñíîâó
ðåãóëþâàííÿ âіäíîñèí ìіæ ãðîìàäÿíàìè, ÿêі ùîäåííî ñòèêà-
þòüñÿ іç çàñòîñóâàííÿì öèõ íîðì ïðàâà.

Îñòàííіé ðîçäіë ïðèñâÿ÷åíî ïîÿñíåííþ ïðîôåñії þðèñò, 
îñíîâíèì êâàëіôіêàöіéíèì âèìîãàì äî îñіá, ÿêі ìàþòü íàìіð
ïðàöþâàòè çà þðèäè÷íèì ôàõîì.
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Ïіäðó÷íèê ìіñòèòü ïðàâîâі ñèòóàöії äëÿ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü
ç êîíêðåòíèìè ïîðàäàìè ùîäî їõ ðîçâ’ÿçàííÿ.

Ó êіíöі êîæíîãî ðîçäіëó ïîäàíî êîíòðîëüíі çàâäàííÿ äëÿ
ïіäñóìêîâîãî îöіíþâàííÿ òà çàïèòàííÿ, ÿêі çîñåðåäæóþòü
óâàãó íà îñíîâíèõ ïðîáëåìàõ ó öіé òåìі.

×èñëåííі âèòÿãè ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíòіâ íå
ëèøå іëþñòðóþòü íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, à і є ñàìîñòіéíèì 
äæåðåëîì çíàíü.

Ïіäðó÷íèê ìіñòèòü òàá ëèöі і ñõåìè, ïіêòîãðàìè, ÿêі ïîëåã-
øóþòü çàñâîєííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó.

Ïàì’ÿòàþ÷è ïðî ìàòåðіàëüíèé âèìіð êîíêðåòíèõ æèòòєâèõ
ñèòóàöіé, àâòîðè ïіäðó÷íèêà ïðàãíóòü âèñâіòëèòè òàêîæ äó-
õîâíèé àñïåêò áàãàòüîõ ïðîáëåì, ùî ðîçâ’ÿçóє ïðàâîâà íàóêà.
Íà ïîäіáíі ïîøóêè íàäèõíóëà ïîñòàòü óêðàїíñüêîãî ìàíäðіâ-
íîãî ôіëîñîôà і ïîåòà ÕVIII ñò. Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè. Ñàìå éîãî
äóìêàìè ïî÷èíàєòüñÿ ìàéæå êîæåí ïàðàãðàô ïіäðó÷íèêà. Ôі-
ëîñîô ïîñòіéíî äîâîäèòü, ùî іäåàëüíå є âèùèì ïðàãíåííÿì 
äóõîâíîñòі, àëå íå çàâæäè іäåàëè âòіëþþòüñÿ â æèòòÿ, ñòèêà-
þ÷èñü іç ðåàëüíіñòþ. Ïîãëÿäè ôіëîñîôà àáî іíøèõ âіäîìèõ
óêðàїíöіâ äîïîìîæóòü âàì óñâіäîìèòè ïîñòіéíó ïðîáëåìó âè-
áîðó, ÿêà âèíèêàє ïåðåä ëþäèíîþ êîæíîãî äíÿ: ìіæ äîáðîì і 
çëîì, ïðàâäîþ і íåïðàâäîþ, ïðàâîì òà ñâàâіëëÿì. Êîæåí ç íàñ
ìàє ïðàâî, êàæó÷è ìîâîþ Ãðèãîðіÿ Ñêîâîðîäè, «âіëüíî âèáè-
ðàòè ÷è õðåñò íåñòè, ÷è öâÿõ âáèâàòè».

Öіêàâîãî âàì íàâ÷àííÿ!
Àâòîðè
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§ 1. Вступ до курсу основ правознавства
1. Ïðàâî і çàêîíè â æèòòі ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà

Поміркуйте!
Григорій Сковорода про шлях подолання труднощів:
«Що потрібне – легке, непотрібне ж – важке!».
 Як ви розумієте закон, сформульований українським філософом?
 Чи потрібна людині правова грамотність?

Æèòòÿ êîæíîї ëþäèíè ïîâ’ÿçàíå іç ñó ñïіëüñòâîì. Ñóñïіëü-
ñòâî – ñêëàäíà ñèñòåìà, ùî âêëþ÷àє ðіçíîìàíіòíі ñîöіàëüíі
ãðóïè, ñòàíè, êëàñè òîùî, ÿêі ìàþòü ñòіéêі ñîöіàëüíі çâ’ÿçêè,
ñóñïіëüíі âіäíîñèíè.

Ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ðåãóëþþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñîöіàëüíèõ
íîðì, ñåðåä ÿêèõ íîðìè ïðàâà âіäіãðàþòü îäíó ç ãîëîâíèõ ðî-
ëåé. Âîíè ïîøèðþþòüñÿ ïðàêòè÷íî íà âñі ñôåðè ñóñïіëüíîãî
æèòòÿ і ìàþòü çíà÷íèé ïåðåòâîðþþ÷èé ïîòåíöіàë. ßê і іíøі
ñîöіàëüíі íîðìè (çâè÷àé, ìîðàëü òîùî), ïðàâî ìàє çàãàëüíî-
îáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð. Ó òîé ñàìèé ÷àñ âîíî ìàє ñïåöèôі÷íі
ðèñè, ùî âіäðіçíÿþòü éîãî âіä іíøèõ íîðì і ïðî ÿêі âè äіçíà-
єòåñü ïіä ÷àñ âèâ÷åííÿ âіäïîâіäíîї òåìè.

Íîðìè ïðàâà äîäàëè â æèòòÿ ñóñïіëüñòâà îñíîâè äîìîâëåíî-
ñòі, äіàëîãó. Ïðàâî ïîєäíàëî â ñîáі îäíî÷àñíî äâà çìіñòîâíèõ
ðîçóìіííÿ. Ïåðøå ðîçóìіííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ïîíÿòòÿì «ïðàâèòè»,
«óïðàâëÿòè», «ðåãóëþâàòè». Çà äîïîìîãîþ íîðì ïðàâà çäіéñíþ-
єòüñÿ óïðàâëіííÿ ñóñïіëüíèìè âіäíîñèíàìè, äåðæàâîþ. ßêùî
õòîñü ïîðóøóє ñòâîðåíèé çà äîïîìîãîþ íîðì ïðàâà ïîðÿäîê, òî
äî íüîãî çàñòîñîâóþòü çàñîáè âïëèâó, òîáòî çìóøóþòü ðàõóâà-
òèñÿ çі âñòàíîâëåíèìè íîðìàìè.

Äðóãå ðîçóìіííÿ ïðàâà ïîâ’ÿçàíå çі ñïðàâåäëèâіñòþ, ç ïðàâ-
äîþ. Íå âèïàäêîâî ïåðøі ïðàâîâі äîêóìåíòè ñåðåäíüîâі÷íîї
Єâðîïè òàê і íàçèâà ëè ñÿ – «Ðóñüêà ïðàâäà», «Ñàëі÷íà ïðàâäà»,
«Ñàêñîíñüêà ïðàâäà».

Ïðàâî çàêðіïëþєòüñÿ äåðæàâîþ â çàêîíàõ. Àëå ïðàâî і çàêîí
íå òîòîæíі ïîíÿòòÿ. Ïðàâî âêëþ÷àє â ñåáå ñè ñòåìó ñóñïіëüíèõ
ïðàâèë ïîâåäіíêè, ðåàëіçàöіÿ ÿêèõ îõîðîíÿєòüñÿ ñó ñïіëüñòâîì
âіä ïîðóøåíü, à çàêîí є ëèøå îäíèì çі ñïîñîáіâ çîâíіøíüîãî



В
ст

уп

6

ôîðìàëüíîãî іñíóâàííÿ і âèðàçó öèõ ïðàâèë. Òàêèì ÷èíîì,
ïðàâî ñòàíîâèòü çìіñò áóäü-ÿêîãî çàêîíó, à çàêîí є ôîðìà, ó
ÿêіé öå ïðàâî çàêðіïëåíî.

2. Ìåòà, çàâäàííÿ òà ñòðóêòóðà êóðñó
Îäíèì ç íàéâàæëèâіøèõ çàâäàíü óêðàїíñüêîãî ñóñïіëüñòâà

íà ñó÷àñíîìó åòàïі є áóäіâíèöòâî äåìîêðàòè÷íîї, ñîöіàëüíîї,
ïðàâîâîї äåðæàâè, ó ÿêіé áóäå ïàíóâàòè âåðõîâåíñòâî ïðàâà òà
äîòðèìàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Ïîäії îñòàííüîãî ÷àñó, òі êîðіííі çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ïîëі-
òè÷íîìó, åêîíîìі÷íîìó òà ñîöіàëüíîìó æèòòі ÿê â Óêðàїíі, òàê і â
óñüîìó ñâіòі, îáóìîâëþþòü íåîáõіäíіñòü ó ïåðøó ÷åðãó óòâåðäæåí-
íÿ â ñóñïіëüñòâі òàêèõ öіííîñòåé, ÿê ëþäèíà, її ïðàâà і ñâîáîäè.

Âåëèêîãî çíà÷åííÿ íàáóâàþòü ïðàâîâà îñâіòà і ïðàâîâå âèõî-
âàííÿ, ÿêі ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ ïðàâîâîї êóëüòóðè òà ïðàâîâîї
ñâіäîìîñòі. Ïðîãðàìà íàâ÷àëüíîãî êóðñó «Îñíîâè ïðàâîçíàâ-
ñòâà» ñïðÿìîâàíà íà îòðèìàííÿ çíàíü, íàâè÷îê, ñòàâëåíü і öіí-
íіñíèõ îðієíòàöіé, ïîòðіáíèõ äëÿ åôåêòèâíîãî ñîöіàëüíîãî ôóíê-
öіîíóâàííÿ, ðåàëіçàöії їõ æèòòєâèõ öіëåé і çàâäàíü.

Мета курсу – забезпечення умов для формування елементів правової 
культури, правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів

Ознайомитися з правом, його важливою роллю в житті суспільства, усві-
домлювати найбільш основні поняття і терміни юридичної науки

Формувати фундаментальні цінності, такі як: права та свободи людини і гро-
мадянина, демократія, активна життєва позиція тощо, – що складають 
основу правової держави і громадянського суспільства

Уміти використовувати правові знання для реалізації захисту своїх прав, сво-и
бод та законних інтересів; оцінювати і регулювати свої взаємини з іншими;и
здійснювати вибір моделі поведінки в повсякденних життєвих ситуаціях, орієн-и
туючись на норми права, що стосуються неповнолітніх; опрацьовувати окреміи
положення нормативно-правових актів; застосову вати на правовому матеріалі
критичне мислення, аналіз, синтез, оцінку, рефлексію, уміння спілкуватись,
дискутувати, розв’язувати задачі; сформувати навички правомірної поведінкии

Закріпити стійкий інтерес до права, вміти свідомо використовувати, за-
стосовувати та дотримуватися правових норм

Завдання курсу
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3. Ïîáóäîâà ïіäðó÷íèêà

Ïðàâî ðîçêðèâàєòüñÿ ÿê âàæëèâèé åëåìåíò çàãàëüíîëþä-
ñüêîї êóëüòóðè, çðàçîê öèâіëіçîâàíèõ âіäíîñèí ó ñóñïіëüñòâі.

Ó ïіäðó÷íèêó íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë ñòðóêòóðîâàíèé çà ïî-
ñëіäîâíіñòþ ââåäåííÿ íàéâàæëèâіøèõ ïîíÿòü þðèäè÷íîї íàó-
êè і ìіñòèòü: îñíîâè òåîðії äåðæàâè і ïðàâà, îñíîâíі ïðàâà і
ñâîáîäè ëþäèíè, îñíîâè ðіçíîìàíіòíèõ ãàëóçåé ïðàâà, ñïîñî-
áè ðåàëіçàöії òà çàõèñòó ëþäèíîþ і ãðîìàäÿíèíîì ñâîїõ ïðàâ
і ñâîáîä. Ó âèäàííі ïîäàíî ïðàâîâó іíôîðìàöіþ ïðàêòè÷íîãî
õà  ðàêòåðó, ùî îçíàéîìëþє ç òèïîâèìè äëÿ ó÷íіâ 9 êëàñó ñî-
öіàëüíî-ïðàâîâèìè ïðîáëåìàìè і ñïîñîáàìè їõ ðîçâ’ÿçàííÿ,
ñïèðàþ÷èñü íà êîíêðåòíі íîðìè çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè.

Ïіäðó÷íèê ñêëàäàєòüñÿ ç òàêèõ ðîçäіëіâ:
Âñòóï.
Ðîçäіë І. Âñòóï äî òåîðії äåðæàâè і ïðàâà.
Ðîçäіë ІІ. Ïðàâîâіäíîñèíè. Ïðàâîïîðóøåííÿ. Þðèäè÷íà âіä-

ïî âіäàëüíіñòü.
Ðîçäіë ІІІ. Âçàєìîçâ’ÿçîê ëþäèíè і äåðæàâè.
Ðîçäіë ІV. Íåïîâíîëіòíі ÿê ñóá’єêòè öèâіëüíèõ, ñіìåéíèõ,

òðóäîâèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ і êðèìіíàëüíèõ ïðàâîâіäíîñèí.
Ðîçäіë V. Þðèñòè â íàøîìó æèòòі.
Ìàòåðіàë ïîäіëåíî íà ïðèáëèçíî ðіâíі çà îáñÿãîì ïàðàãðà-

ôè çà ïðèíöèïîì: îäèí óðîê – îäèí ïàðàãðàô.
Îðієíòóâàòèñÿ â ñòðóêòóðі ïіäðó÷íèêà äîïîìîæóòü ïіêòî-

ãðàìè.

Поміркуйте!

Ïðîïîíóєòüñÿ çàìèñëèòèñÿ íàä âèñëîâîì, ÿêèé àêöåíòóє óâà-
ãó íà ãîëîâíîìó â òåìі, ùî âèâ÷àєòüñÿ, òà äàòè âіäïîâіäü íà çà-
ïèòàííÿ, ÿêі äîïîìîæóòü âèîêðåìèòè ãîëîâíó ïðîáëåìó óðîêó.

Норма закону

Ïðîïîíóєòüñÿ âèâ÷èòè ïîíÿòòÿ, ùî є îáîâ’ÿçêîâèìè çà
àìíèìè âèìîãàìè.

ля допитливих

ðèêà ìîæå ìіñòèòè äîñëіâíèé ïåðåêëàä òåðìіíà, іñòîðіþ
îÿâè, öіêàâі ïîäðîáèöі.

іä öієþ ïіêòîãðàìîþ ïîäàíî âèòÿãè ç íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ äîêóìåíòіâ.
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Розв’яжіть ситуацію

Ðîçâ’ÿçóâàòè ïåâíó ñèòóàöіþ, ñêîðèñòàòèñÿ çàïðîïîíîâà-
íèì àëãîðèòìîì äії: ðîçãëÿíóòè ïåâíå êîëî ïèòàíü, ïðîàíàëі-
çóâàòè þðèäè÷íі äæåðåëà, ÿêèìè ñëіä êåðóâàòèñÿ ñàìå â öüî-
ìó âèïàäêó.

Запитання та завдання

Ðóáðèêà ïðîïîíóє çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè é çàâäàí-
íÿ, ÿêі ìîæíà âèêîíàòè êîëåêòèâíî íà óðîöі.

Робота в групах

Ïðîïîíóєòüñÿ âèêîíàòè çàâäàííÿ â íåâåëèêіé ãðóïі (4–6 îñіá).
Îáîâ’ÿçêîâî âðàõîâóéòå äóìêó êîæíîãî. Ðåçóëüòàòè ðîáîòè

òóéòå êëàñíîìó êîëåêòèâó.

Працюємо самостійно

Ïåðåäáà÷àєòüñÿ, ùî ó÷íі ïîâèííі îðãàíіçóâàòè ñâîþ ðîáîòó
іíäèâіäóàëüíî.

Ñïîäіâàєìîñÿ, ùî ïіäðó÷íèê ñòàíå âàøèì ïîìі÷íèêîì ó 
ñêëàäíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ і äîïîìîæå ïîðàäîþ òà êîðèñ-
íîþ іíôîðìàöієþ.

Íàäèõàþ÷è âàñ íà íàâ÷àííÿ, àâòîðè áàæàþòü óñïіõіâ і íà-
ãàäóþòü âіäîìèé àôîðèçì: «Øëÿõ çäîëàє òîé, õòî éäå!».

4. Äîäàòêîâà íàâ÷àëüíà ëіòåðàòóðà
òà åëåêòðîííі іíòåðíåò-ðåñóðñè

Ó íàø ÷àñ âèäàєòüñÿ âåëèêà êіëüêіñòü ïðàâîçíàâ÷îї ëіòåðà-
òóðè – íàóêîâîї, íàóêîâî-ïîïóëÿðíîї òà õóäîæíüîї, à òàêîæ
äîêóìåíòàëüíèõ і õóäîæíіõ ôіëüìіâ.

Ó÷èòåëü, çàëåæíî âіä êîíêðåòíîї òåìè, ìîæå ïîðåêîìåíäó-
âàòè äîäàòêîâó íàâ÷àëüíó ëіòåðàòóðó é åëåêòðîííі ðåñóðñè 
(åëåêòðîííі ïîñіáíèêè, іíòåðíåò-ñàéòè).

Íàïðèêëàä:
Íàâ÷àëüíà ëіòåðàòóðà

1. Áðåöêî Ô.Ô. Îñíîâè äåðæàâè і ïðàâà Óêðàїíè : ìîäóëü-
íèé êóðñ ó òàá ëèöÿõ і ñõåìàõ. – Òåðíîïіëü: Ìàíäðіâåöü, 2009.

2. Áðåöêî Ô.Ô. Ïðàâîçíàâñòâî. 9 êëàñ. Äèäàêòè÷íі ìàòåðі-
àëè äî êóðñó. – Õ.: ÂÃ «Îñíîâà», 2009.

3. Ãіñåì Î.Â., Ìàðòèíþê Î.Î. Ïðàâîçíàâñòâî. Çàâäàííÿ
äëÿ òåìàòè÷íîãî êîíòðîëþ çíàíü. 9 êëàñ. – Òåðíîïіëü: Íà-
â÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, 2002.
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4. Êâàñîâ Â.Â. Îñíîâè ïðàâîçíàâñòâà. Òðåíóâàëüíі òåñòè. – 
Õ.: ÂÃ «Îñíîâà», 2008.

5. Êâàñîâ Â.Â. Ïðàêòèêóì ç îñíîâ ïðàâîçíàâñòâà. 9 êëàñ. –
Õ.: ÂÃ «Îñíîâà», 2007.

6. Ïîïóëÿðíà þðèäè÷íà åíöèêëîïåäіÿ – Ê., 2002.
7. Ïðàâîçíàâñòâî. Äîêóìåíòè. Ìàòåðіàëè / Óïîð. Î.Ñ. Ñâÿ-

òîêóì. – Õ.: Ðàíîê, 2011.
8. Ïðàâîçíàâñòâî / Çà ðåä. Â.Â. Êîïåé÷èêîâà, À.Ì. Êîëî-

äіÿ. – Ê., 2006.
9. Ðóáàí Â.Â. Ïðàâîçíàâñòâî. 250 çàäà÷ ç òðóäîâîãî ïðà-

âà. – Õ.: ÂÃ «Îñíîâà», 2007.

Іíòåðíåò-ðåñóðñè

www.president.gov.ua Ïðåçèäåíò Óêðàїíè

www.rada.gov.ua Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè

www.kmu.gov.ua Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè

www.ccu.gov.ua Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè

www.scourt.gov.ua Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè

www.ombudsman.kiev.ua Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðà-
їíè ç ïðàâ ëþäèíè

www.minjust.gov.ua Ìіíіñòåðñòâî þñòèöії Óêðàїíè

www.mvs.gov.ua Ìіíіñòåðñòâî âíóòðіøíіõ ñïðàâ Óêðàї-
íè 

www.mon.gov.ua Ìіíіñòåðñòâî îñâіòè і íàóêè Óêðàїíè

www.vru.gov.ua Âèùà ðàäà þñòèöії Óêðàїíè

www.nplu.org.ua Íàöіîíàëüíà ïàðëàìåíòñüêà áіáëіîòå-
êà Óêðàїíè

www.pravo.biz.ua
www.chitalka.info
www.libr.org.ua

Åëåêòðîííà áіáëіîòåêà ç ïðàâîçíàâ-
ñòâà

www.pravo.org.ua
www.cppr.info
eu.prostir.ua

Öåíòð ïîëіòèêî-ïðàâîâèõ ðåôîðì

www.chitalka.info
www.zakladka.org.ua
www.studentbooks.com.ua

Åëåêòðîííі ïіäðó÷íèêè on-line.
Ïðàâî
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Ïðîäîâæåííÿ

www.uapravo.org Ïðàâîâèé æóðíàë

www.legality.kiev.ua Іíñòèòóò ïðîáëåì çàêîíîäàâñòâà

www.qska2.rada.qov.ua Іíñòèòóò çàêîíîäàâñòâà Âåðõîâíîї
Ðàäè Óêðàїíè

www.helsinki.org.ua Óêðàїíñüêà Ãåëüñіíñüêà ñïіëêà ç ïðàâ
ëþäèíè

www.u21.org.ua Þðèñò ÕÕІ ñòîëіòòÿ

Запитання та завдання

1. ßêó ðîëü âіäіãðàє ïðàâî â æèòòі ñóñïіëüñòâà?
2. ßêі íàéäàâíіøі ïðàâîâі ïàì’ÿòêè іñòîðії ëþäñòâà âè çíà-

єòå?
3. Çãàäàéòå, ÷è âèêîðèñòîâóâàëè ðàíіøå, ðîçâ’ÿçóþ÷è ïåâíі

ïðîáëåìè, íîðìè ïðàâà.
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РОЗДІЛ І 
ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 2. Причини виникнення держави.
Поняття та ознаки держави

Поміркуйте!
Григорій Сковорода:
«Коли не зможу нічим любій вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї

сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити».
 Як ви гадаєте, чи на всіх етапах розвитку держави владі потрібна під-

тримка свідомих громадян?

1. Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ äåðæàâè
Äåðæàâà íàáàãàòî ïіçíіøå óòâîðèëàñÿ, íіæ ïåðâіñíå ñó ñïіëüñòâî.

Її ñòâîðåííþ ïåðåäóâàâ ïåðâіñíèé ëàä – ïåðøà ñîöіàëüíî-åêîíî-
ìі÷íà ôîðìàöіÿ, ùî іñíóâàëà â öèõ íàðîäàõ íà ðàííіé ñòàäії їõ
іñíóâàííÿ.

Ïåðâіñíèé ëàä ïîñëіäîâíî ïðîõîäèâ ó ñâîєìó ðîçâèòêó äåêіëü-
êà ñòàäіé, àëå òіëüêè íà ïåâíîìó åòàïі âіí ñòàâ ïåðåðîñòàòè â
äåðæàâíî-îðãàíіçîâàíå ñó ñïіëüñòâî.

Ñòàäії ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà:

Дикість ЦивілізаціяВарварство
Ó ïåðіîä äèêîñòі – çäіéñíþâàëîñü ïðèñâîєííÿ ãîòîâèõ ïðîäóê-

òіâ ïðèðîäè, ÿêі äîáóâàëè çà äîïîìîãîþ ïðèìіòèâíèõ çíàðÿäü
ïðàöі.

Ó ïåðіîä âàðâàðñòâà âèíèêëî äîìàøíє òâàðèííèöòâî, ïî÷à-
ëè âèðîùóâàòè ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêі êóëüòóðè, óäîñêîíàëþ-
âàòè çíàðÿääÿ ïðàöі, íàãðîìàäæóâàâñÿ äîñâіä âèðîáíè÷îї
 äіÿëüíîñòі. Ñòàëà іíøîþ і ñóñïіëüíà îðãàíіçàöіÿ – ïåðâіñíå
ñòàäî çìіíþєòüñÿ áіëüø äîñêîíàëèì îá’єäíàííÿì ëþäåé, âèíè-
êàє îêðåìà ðîäèíà. Êîëåêòèâíà âëàñíіñòü íà çàñîáè âèðîáíè-
öòâà, ñîöіàëüíà єäíіñòü îáóìîâëþþòü òàêó îðãàíіçàöіþ âëàäè,
ÿê ïåðâіñíå íàðîäîâëàääÿ, ïåðâіñíå ñàìîóïðàâëіííÿ. Íàéáіëüø
âàæëèâі ñïðàâè âèðіøóâàëè ñïіëüíî íà çáîðàõ ÷ëåíіâ ðîäó, íà
ÿêèõ îáèðàëè ñòàðіéøèíó, âîæäÿ.
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Ç ïåðåõîäîì äî öèâіëіçàöіéíîї ôîðìè іñíóâàííÿ ñó ñïіëüñòâî
ñòàє ñîöіàëüíî íåîäíîðіäíèì. Ó íüîìó ñêëàäàþòüñÿ âіäíîñíî 
ñàìîñòіéíі ãðóïè ëþäåé (ñòðàòè): êàñòè, ñòàíè, êëàñè òîùî.
Ñòðàòèôіêîâàíå ñó ñïіëüñòâî çàâæäè є âíóòðіøíüîñóïåðå÷ëè-
âå: іíòåðåñè ðàáà ïðÿìî ïðîòèëåæíі іíòåðåñàì ðàáîâëàñíèêà.
Ñâіòîâèé äîñâіä ñâіä÷èòü, ùî ñàìîðóéíóâàííþ òàêîãî ñóñïіëü-
ñòâà â çìîçі çàïîáіãòè òіëüêè îðãàíіçîâàíà äåðæàâíà îðãàíі-
çàöіÿ.

Ïîíÿòòÿ äåðæàâà õàðàêòåðèçóє ôîðìó îðãàíіçàöії ïîëіòè÷íîїà
âëàäè â ìåæàõ êðàїíè.

Âèäіëÿþòü åêîíîìі÷íі, ñîöіàëüíі, äåìîãðàôі÷íі òà ïîëіòè÷íі 
ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ äåðæàâè.

Передумови виникнення 
держави

Економічні

Три великих 
поділи праці

Соціальні

Виникнення
патріархальної 

сім’ї

Демографічні

Різке збільшення
кількості

населення

Політичні

Утворення 
груп людей 

з протилежними 
інтересами

Виникнення 
міжкласових
конфліктів

 Виникнення
виробничого типу

господарства

Поява надлишкового продукту, 
приватної власності, майнової 

нерівності

Неспроможність 
суспільної влади
первісного ладу 
врегульовувати

суперечності

Îñíîâíі ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ äåðæàâè:
 ïîòðåáà ó áіëüø äîñêîíàëèõ ôîðìàõ êåðóâàííÿ ñó ñïіëü-

ñòâîì ó ðåçóëüòàòі ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà, ïîäіëó ïðà öі, 
çðîñòàííÿ ÷èñåëüíîñòі íàñåëåííÿ;

 ïіäòðèìàííÿ ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó, ùî çàáåçïå÷óєòüñÿ çà
äîïîìîãîþ çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèõ ñîöіàëüíèõ íîðì;

 çàõèñò òåðèòîðії òà âåäåííÿ âіéíè;
 íåîáõіäíіñòü îðãàíіçîâóâàòè çíà÷íі ñóñïіëüíі ðîáîòè.

2. Ïîíÿòòÿ і îçíàêè äåðæàâè

Ó ñïåöіàëüíіé íàóêîâіé ëіòåðàòóðі іñíóє ÷èìàëî âèçíà÷åíü
ïîíÿòòÿ «äåðæàâà», ÿêі ðîçêðèâàþòü òàêі àñïåêòè:

 äåðæàâà ÿê îðãàíіçàöіÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè;
 äåðæàâà ÿê àïàðàò âëàäè;
 äåðæàâà ÿê ïîëіòè÷íà îðãàíіçàöіÿ âñüîãî ñóñïіëüñòâà.
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Âèçíà÷èòè çàãàëüíå ïîíÿòòÿ äåðæàâè, ÿêå îõîïèëî á âñі 
áåç âèíÿòêó îçíàêè і âëàñòèâîñòі êîæíîãî ç її ïåðіîäіâ ó ìèíó-
ëîìó, ñó÷àñíîìó і ìàéáóòíüîìó, íåìîæëèâî. Âîäíî÷àñ áóäü-
ÿêà äåðæàâà ìàє íèçêó òàêèõ çàãàëüíèõ îçíàê, ùî âèÿâëÿ-
þòüñÿ íà âñіõ åòàïàõ її ðîçâèòêó.

Îçíàêè äåðæàâè

Територія, яка визначається державним кордоном (су-
ходіл, внутрішні моря, ріки, зовнішні моря і територі-
альні води, повітряний простір, дипломатичні пред-
ставництва, морські та повітряні судна, літаки та ін.)

Суверенітет держави (державна влада єдина в межах
своєї території, не залежить від інших влад усередині
суспільства і має незалежність і рівноправність у роз-
в’язанні питань зовнішньої політики)

Податкова система (держава має монопольне право 
на збір податків з населення та на формування дер-
жавного бюджету)

Символіка держави (зовнішні атрибути, за якими дер-
жаву ідентифікують як суверенну в системі внутрішніх
і міжнародних відносин)

Апарат публічної влади (влада має політичний харак-
тер, виступає від імені населення, складається з орга-
нів влади, у тому числі й апарату примусу)

Правова система (держава встановлює за гально-
обов’язкові для всього населення правила поведінки
і закріплює їх у нормах права)
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Öåé ïåðåëіê îçíàê äåðæàâè íå є âè÷åðïíèì. Êðіì âèùåçãà-
äàíèõ, іíîäі âèîêðåìëþþòü:

 îá’єäíàííÿ íàñåëåííÿ çà òåðèòîðіàëüíîþ îçíàêîþ ÷åðåç
ãðîìàäÿíñòâî;

 íàÿâíіñòü ôіíàíñîâîї ñèñòåìè òà ãðîøîâîї îäèíèöі;
 äåðæàâíà ìîâà є çàêîíîäàâ÷î çàêðіïëåíîþ òîùî.

Держава – суверенна політико-територіальна організація 
 суспільства, що має владу, яка здійснюється державним апа-
ратом на основі правових норм, що забезпечують захист і 
 узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів з
опорою, у разі потреби, на легальний примус.

Філософські погляди на поняття

Англійський філософ ХVІІ ст. Томас Гоббс порівняв
державу зі своєрідним звіром (Левіафаном), що підко-
рив собі всі існуючі структури

Німецький філософ ХVІІІ ст. Йоганн Готтліб Фіхте ви-
знавав державу як найповніший вияв людського «Я»,
вищий емпіричний прояв людської особистості

Німецький філософ ХІХ ст. Артур Шопенгауер писав,
що «держава – не що інше, як намордник для прибор-
кання м’ясоїдної тварини, яка називається людиною, 
та надання їй частково травоїдного характеру»

Представник німецької класичної філософії ХІХ ст. Георг 
Гегель убачав у державі найдосконаліше втілення сві-
тової ідеї з притаманним їй саморозквітом. Для нього 
держава – це дійсність моральної ідеї, моральний дух, 
як явна, сама собі ясна субстанційна воля, яка мислить 
і знає себе, і виконує те, що вона знає, оскільки вона це 
знає.



15

РОЗДІЛ  I

В
ст

уп
 д

о 
те

ор
ії 

де
рж

ав
и 

і п
ра

ва

3. Äåðæàâíà âëàäà

Âëàäà – ÿâèùå ñîöіàëüíå. Ñîöіàëüíà âëàäà ïðèñóòíÿ ñêðіçü,
äå є óñòàëåíі îá’єäíàííÿ ëþäåé: ó ñіì’ї, âèðîáíè÷èõ êîëåêòè-
âàõ, äåðæàâі, òîáòî òàì, äå є ðåàëüíà ìîæëèâіñòü âïëèâàòè íà
ïîâåäіíêó ëþäåé. Ó øèðîêîìó çíà÷åííі âëàäà – çàâæäè âîëüî-
âі âіäíîñèíè: іíäèâіäà äî ñàìîãî ñåáå (âëàäà íàä ñîáîþ), ìіæ
іíäèâіäàìè, ãðóïàìè, êëàñàìè â ñóñïіëüñòâі, ìіæ ãðîìàäÿíè-
íîì і äåðæàâîþ, ìіæ ïîñàäîâîþ îñîáîþ і ïіäëåãëèì, ìіæ äåð-
æàâàìè.

Соціальна влада – здатність та можливість індивіда або ко-
лективу впливати на волю, поведінку й діяльність людей за
допомогою різноманітних засобів (авторитету, переконан-
ня, насильства, примусу тощо).

Çà ðіçíèìè êëàñèôіêàöіÿìè ðіçíîâèäàìè ñîöіàëüíîї âëàäè є:
 çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ – ïîëіòè÷íà, åêîíîìі÷íà,

ðåëіãіéíà òà іí.;
 çà ñóá’єêòîì, íîñієì âëàäè – âëàäà ãîëîâè äåðæàâè, êå-

ðіâíèêà ïіäïðèєìñòâà, áàòüêіâ;
 çà ìåòîäàìè òà çàñîáàìè îðãàíіçàöії âëàäè – äåìîêðà-

òè÷íà, íåäåìîêðàòè÷íà.

Îñîáëèâå ìіñöå ñåðåä âèäіâ ñîöіàëüíîї âëàäè â êëàñèôіêàöії
çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ ïîñіäàє ïîëіòè÷íà âëàäà.

Політична влада – це особливий вид соціальної влади, за
допо мо гою якої реалізуються життєво важливі інтереси 
впливових со ціальних груп.

Äåðæàâíà âëàäà є îñîáëèâèì ðіçíîâèäîì ñîöіàëüíîї âëàäè.
ßêùî â ïåðâіñíîìó ñóñïіëüñòâі ñîöіàëüíà âëàäà ìàëà ïóáëі÷-
íèé õàðàêòåð, òî â êëàñîâî-îðãàíіçîâàíîìó – ïîëі òè÷íèé.

Ïîëіòè÷íà âëàäà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç äåðæàâíîþ, çíà-
õîäèòü ó íіé ñâîє ïðîäîâæåííÿ. Äåðæàâíà âëàäà – ãîëîâíèé
òèïîâèé çàñіá çäіéñíåííÿ ïîëіòè÷íîї âëàäè.

Державна влада – управління су спільством, яке здійснюєть-
ся органами держави в межах їхньої компетенції.

Õàðàêòåðíèìè îñîáëèâîñòÿìè äåðæàâíîї âëàäè є:
 ïóáëі÷íіñòü – âèñòóïàє âіä іìåíі âñüîãî ñóñïіëüñòâà;
 âåðõîâåíñòâî – þðèäè÷íî óîñîáëþє çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâó

âîëþ âñüîãî ñóñïіëüñòâà, ìàє ó ñâîєìó ðîçïîðÿäæåííі ìî-
íîïîëüíå ïðàâî âèäàâàòè çàêîíè і ñïèðàòèñÿ íà àïàðàò
ïðèìóñó ÿê íà îäèí іç çàñîáіâ äîòðèìàííÿ çàêîíіâ;
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 óíіâåðñàëüíіñòü – ïîøèðþє âëàäíі ðіøåííÿ íà óñå ñó-
ñïіëüñòâî: âîíè є çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñіõ ñóá’єêòіâ;

 ñóâåðåííіñòü – âіääіëåíà âіä іíøèõ âèäіâ âëàäè óñåðåäèíі 
êðàїíè (âіä ïàðòіéíîї, öåðêîâíîї òîùî, âіä âëàäè іíøèõ
äåðæàâ). Âîíà íåçàëåæíà âіä íèõ і ìàє âèêëþ÷íå ìîíî-
ïîëüíå ñòàíîâèùå ó ñôåðі äåðæàâíèõ ñïðàâ;

 ëåãіòèìíіñòü – þðèäè÷íå îáґðóíòóâàííÿ і âèçíàííÿ íà-
ðîäîì êðàїíè, à òàêîæ ñâіòîâîþ ñïіëüíîòîþ. Íàïðèêëàä,
ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè íàáóâàþòü ëåãіòèìíîñòі â ðåçóëüòàòі
ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ, ðåãëàìåíòîâàíèõ çàêîíîì. Íåëåãі-
òèìíà âëàäà ââàæàєòüñÿ óçóðïàòîðñüêîþ. Óçóðïàöієþ є 
ïîðóøåííÿ ïðàâîâèõ ïðîöåäóð ïіä ÷àñ ïðîâåäåííÿ âèáîðіâ
àáî їõ ôàëüñèôіêàöіÿ. Âèçíàííÿ çàêîííîñòі ïîõîäæåííÿ і 
ñïîñîáó âñòàíîâëåííÿ âëàäè îçíà÷àє äîâіðó ç áîêó  íàðîäó.

онституція України

àòòÿ 5. Íіõòî íå ìîæå óçóðïóâàòè äåðæàâíó âëàäó.

4. Ôóíêöії äåðæàâè: ïîíÿòòÿ і âèäè

Функції держави – це основні напрями її діяльності на певних 
етапах розвитку, у яких виражається її сутність та призна-
чення.

Êîíêðåòíі ôóíêöії äåðæàâè, à їõ äîñèòü áàãàòî, äîöіëüíî
ðîçãëÿäàòè çà âèäàìè. Çàãàëîì ôóíêöії äåðæàâè ìîæíà ïîäі-
ëèòè íà òàêі ãðóïè:

Çà ñîöіàëüíîþ çíà÷óùіñòþ – îñíîâíі òà íåîñíîâíі.
Îñíîâíі ôóíêöії – íàéâàæëèâіøі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåð-ї

æàâè ùîäî çäіéñíåííÿ ñòðàòåãі÷íèõ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïå-
ðåä íåþ ó êîíêðåòíèé іñòîðè÷íèé ïåðіîä. Äî íèõ íàëåæàòü
ôóíêöії îáîðîíè, ïіäòðèìàííÿ çîâíіøíіõ âіäíîñèí, îõîðîíè
ïðàâîïîðÿäêó, ðåãóëþ âàííÿ åêîíîìіêè, ãàðàíòóâàííÿ åêîëî-
ãі÷íîї áåçïåêè, ðîçâèòîê êóëüòóðè, îðãàíіçàöіÿ îñâіòè íàñå-
ëåííÿ òà іí.

Íåîñíîâíі ôóíêöії – íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè çі çäіéñíåí-ї
íÿ êîíêðåòíèõ çàâäàíü ó äðóãîðÿäíèõ ñôåðàõ ñóñïіëüíîãî æèòòÿ.
Äî íèõ íàëåæàòü: óïðàâëіííÿ ïåðñîíàëîì, ìàòåðіàëüíî-òåõíі÷íå
çàáåçïå÷åííÿ òà óïðàâëіííÿ äåðæàâíèì ìàéíîì òîùî.

Çàëåæíî âіä òåðèòîðіàëüíîї ñïðÿìîâàíîñòі – âíóòðіøíі 
òà çîâíіøíі.

Âíóòðіøíі ôóíêöії – òàêі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ó ÿêèõ ї
êîíêðåòèçóєòüñÿ âíóòðіøíÿ ïîëіòèêà ñòîñîâíî åêîíîìі÷íèõ, іäåî-
ëîãі÷íèõ, åêîëîãі÷íèõ, êóëüòóðíèõ òà іíøèõ àñïåêòіâ æèòòÿ
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ñóñïіëüñòâà. Äî íèõ íàëåæàòü: ðåãóëþâàííÿ åêîíîìіêè, çàõèñò
óñіõ ôîðì âëàñíîñòі, ãàðàíòóâàííÿ åêîëîãі÷íîї áåçïåêè, îõîðîíà
ïðàâîïîðÿäêó òà іí.

Çîâíіøíі ôóíêöії – îñíîâíі íàïðÿìè äіÿëüíîñòі äåðæàâè çàї
її ìåæàìè ó âçàєìîâіäíîñèíàõ ç іíøèìè äåðæàâàìè, ñâіòîâè-
ìè ãðîìàäñüêèìè îðãàíіçàöіÿìè і ñâіòîâèì ñïіâòîâàðèñòâîì
ó öіëîìó. Ôóíêöіÿìè є: îðãàíіçàöіÿ ñïіâðîáіòíèöòâà ç іíøèìè
ñóá’єêòàìè ìіæíàðîäíèõ âіäíîñèí, çàõèñò äåðæàâíîãî ñóâåðå-
íі òåòó, ïіäòðèìêà ìèðó â ðåãіîíі, êóëüòóðíèé òà îñâіòíіé
îáìіí òîùî.

Çà ÷àñîì çäіéñíåííÿ – ïîñòіéíі òà òèì÷àñîâі.
Ïîñòіéíі ôóíêöії – íàïðÿìêè äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ùî çäіé-ї

ñíþþòüñÿ íà âñіõ åòàïàõ її ðîçâèòêó. Áіëüøіñòü ôóíêöіé,
çäіéñíþâàíèõ äåðæàâîþ, є ïîñòіéíèìè.

Òèì÷àñîâі ôóíêöії – íàïðÿìêè äіÿëüíîñòі äåðæàâè, ùî îáó-ї
ìîâëåíі êîíêðåòíèì åòàïîì іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà.
Ïðèêëàäîì òèì÷àñîâèõ ìîæóòü áóòè ôóíêöії ñòàáіëіçàöії
 åêîíîìіêè â ïåðåõіäíèé ïåðіîä, ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íîї
îïåðàöії (ÀÒÎ).

Çà ñôåðàìè ñóñïіëüíîãî æèòòÿ – ãóìàíіòàðíі, åêîíîìі÷íі
òà ïîëіòè÷íі.

Ãóìàíіòàðíі ôóíêöії: çàáåçïå÷åííÿ, îõîðîíà òà çàõèñò
îñíîâ íèõ ïðàâ ëþäèíè; îõîðîíà ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà; ñî öі-
àëüíå çàáåçïå÷åííÿ; îñâіòà, âèõîâàííÿ, ðîçâèòîê êóëüòóðè
òîùî. Ó ìіæíàðîäíіé ñôåðі – öå ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíîìó çàáåç-
ïå÷åííі òà çàõèñòі ïðàâ ëþäèíè; äîïîìîãà íàñåëåííþ іíøèõ
êðàїí (ó ðàçі ñòèõіéíîãî ëèõà, êðèçîâèõ ñèòóàöіé òîùî);
ó÷àñòü ó çàõèñòі äîâêіëëÿ; ó÷àñòü ó ìіæíàðîäíîìó êóëüòóðíîìó
ñïіâðîáіòíèöòâі.

Åêîíîìі÷íі ôóíêöії: ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó âèðîáíè-
öòâà íà îñíîâі ðіâíîïðàâíîãî âèçíàííÿ і çàõèñòó ðіçíèõ ôîðì
âëàñíîñòі íà çàñîáè âèðîáíèöòâà; îðãàíіçàöіÿ âèðîáíèöòâà
íà äåðæàâíèõ ïіäïðèєìñòâàõ; îðãàíіçàöіÿ òà ñòèìóëþâàííÿ
íà óêîâèõ äîñëіäæåíü. Ó ìіæíàðîäíіé ñôåðі – öå ó÷àñòü ó ñòâî-
ðåííі ñâіòîâîї åêîíîìі÷íîї ñèñòåìè íà îñíîâі ìіæíàðîäíîãî
ðîçïîäіëó òà іíòåãðàöії âèðîáíèöòâà і ïðàöі; ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿ-
çàííі ãîñïîäàðñüêèõ òà íàóêîâèõ ïðîáëåì (åíåðãåòè÷íîї, âè-
êîðèñòàííÿ Ñâіòîâîãî îêåàíó, äîñëіäæåíü і îñâîєííÿ êîñìîñó 
òîùî).

Ïîëіòè÷íі ôóíêöії: ñòâîðåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ óìîâ äëÿ
âіëüíîãî âîëåâèÿâëåííÿ і âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ ðіçíèõ ñî-
öіàëüíèõ ãðóï ñóñïіëüñòâà, çîêðåìà äëÿ äіÿëüíîñòі ðіçíîìà-
íіòíèõ ïî ëі òè÷íèõ ïàðòіé òà іíøèõ ãðîìàäñüêèõ îá’єäíàíü;
îõîðîíà і çàõèñò çàêîííîñòі òà ïðàâîïîðÿäêó. Ó ìіæíàðîäíіé
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ñôåðі äî ïîëі òè÷íèõ ôóíêöіé íàëåæèòü îðãàíіçàöіÿ, ïіäòðèì-
êà і ðîçâèòîê ìіæäåðæàâíèõ äîãîâіðíèõ âіäíîñèí íà îñíîâі
çàãàëüíîâèçíàíèõ ïðèíöèïіâ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà; ó÷àñòü ó 
çàáåçïå÷åííі íåíàñèëüíèöüêîãî ìèðó â óñіõ ðåãіîíàõ ïëàíåòè.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.
1. Âèçíà÷òå, ÿêó ïðè÷èíó âèíèêíåííÿ äåðæàâè іëþñòðóє

ôðàãìåíò òåêñòó: «ßêùî çåìëþ äîëèíè Íіëó íå çðîøóâàòè,
âîíà çà êіëüêà äíіâ ïіä ñïåêîþ ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ïàíöèð.
Òîìó ïðåäêàì єãèïåòñüêèõ ñåëÿí äîâåëîñÿ ñòâîðþâàòè ñè-
ñòåìó êàíàëіâ, âèðóáóâàòè õàùі ïàïіðóñó, âèñóøóâàòè áîëî-
òà. Òåðèòîðіþ, ùî ëåæèòü âèùå âіä ðіâíÿ ïîâåíі, äîâîäèëîñÿ
çðîøóâàòè çà äîïîìîãîþ øàäóôіâ».

À Íåîáõіäíіñòü ó áіëüø äîñêîíàëèõ ôîðìàõ óïðàâëіííÿ 
ñó ñïіëüñòâîì ó ðåçóëüòàòі ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà

Á Íåîáõіäíіñòü ïіäòðèìàííÿ ñóñïіëüíîãî ïîðÿäêó
Â Íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії çàõèñòó òåðèòîðії òà âåäåííÿ

âіéí
Ã Íåîáõіäíіñòü îðãàíіçàöії çíà÷íèõ ñóñïіëüíèõ ðîáіò

2. Âèçíà÷òå, ó ÿêîìó ôðàãìåíòі òåêñòó îïèñóєòüñÿ îäíà ç 
ïðè÷èí âèíèêíåííÿ äåðæàâè, à ñàìå ïîòðåáà ïіäòðèìàòè ñó-
ñïіëüíèé ïîðÿäîê, ùî çàáåçïå÷óєòüñÿ çà äîïîìîãîþ çàãàëüíî-
îáîâ’ÿçêîâèõ ñîöіàëüíèõ íîðì.

À «Âîëîäàðÿ äåðæàâè â Єãèïòі íàçèâàëè ôàðàîíîì. Âіí
ââàæàâñÿ ñèíîì áîãà ñîíöÿ Àìîíà íà Çåìëі. Âëàäà éîãî
áóëà íàñòіëüêè íåîáìåæåíîþ, ùî íàâіòü âåëüìîæі ïëà-
çóâàëè ïåðåä íèì. Ôàðàîí ïðàâèâ â іíòåðåñàõ çíàòі òà 
æåðöіâ – íàéìîãóòíіøîї ïàíіâíîї ãðóïè â êðàїíі».

Á «Êîæíîї âåñíè, êîëè óðîæàé óæå áóëî çіáðàíî é ñïîæè-
òî, ïî âñіõ íîìàõ ãëàøàòàї çàêëèêàëè ñåëÿí äî “öàðñüêèõ
ðîáіò”. Íàé÷àñòіøå öå áóëî áóäіâíèöòâî çðîøóâàëüíîї
ñèñòåìè àáî ïіðàìіä».

Â «Ïðàâèòåëü Âàâèëîíà, öàð Õàììóðàïі, çà 42 ðîêè ñòâî-
ðèâ âåëèêó äåðæàâó çі ñòîëèöåþ ó Âàâèëîíі. Éîãî ïðàâëіí-
íÿ âіäçíà÷èëîñÿ ñòâîðåííÿì çàêîíіâ, ÿêі âïîðÿäêîâóâà-
ëè âіäíîñèíè ìіæ ðіçíèìè âåðñòâàìè íàñåëåííÿ. Çàêîíè
ñêëàäàëèñÿ ç 282 ñòàòåé, äå çàçíà÷àëèñÿ ìіðè ïîêàðàííÿ
çà ðіçíі çëî÷èíè».

Ã «Äî íàøèõ ÷àñіâ äіéøëè ìіôè ïðî ñòâîðåííÿ ñâіòó, âñå-
ñâіòíіé ïîòîï, ðàéñüêå æèòòÿ. Ëþäè ìóñèëè ïîêіðíî
ñëóæèòè áîãàì, áî âñå, ÷èì âîíè âîëîäіëè, ñòâîðåíå
áîãàìè».
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3. ßêó îçíàêó äåðæàâíîñòі ñîþçíà âëàäà çâåëà íàíіâåöü,
óõâàëþþ÷è Êîíñòèòóöіþ ÓÐÑÐ 1978?

«Íîâà Êîíñòèòóöіÿ ÓÐÑÐ 1978 ð., óõâàëåíà íà çðàçîê Êîí-
ñòèòóöії ÑÐÑÐ 1977 ðîêó, ïîâòîðþâàëà äîñëіâíî ãîëîâíі ñòàòòі
îñòàííüîї і âíîñèëà ëèøå ìіíіìàëüíі çìіíè äî ñòðóêòóðè âëàäè:
Âåðõîâíà Ðàäà îáèðàëàñÿ íà 5 ðîêіâ; ìіñöåâі ðàäè îáèðàëèñÿ
íà 2,5 ðîêó. Ó ñêëàäі Ðàäè Ìіíіñòðіâ ÓÐÑÐ áóëî óòâîðåíî ïðå-
çèäіþ, ÿêà ôàêòè÷íî іñíóâàëà é ðàíіøå. Ìіíіñòåðñòâà і äàëі
ïîäіëÿëèñÿ íà ñîþçíі, ñîþçíî-ðåñïóáëіêàíñüêі і ðåñïóáëіêàíñü-
êі. Êîíñòèòóöіÿ âæå íå çãàäóâàëà ïîâíîâàæåíü ÓÐÑÐ ó ñôåðі
çáðîéíèõ ñèë, òàêèì ÷èíîì áóëî ôîðìàëüíî ëіêâіäîâàíî ñîþç-
íî-ðåñïóáëіêàíñüêå ìіíіñòåðñòâî îáîðîíè».

À Òåðèòîðіÿ, âèçíà÷åíà äåðæàâíèì êîðäîíîì
Á Ñóâåðåíіòåò äåðæàâè
Â Ïðàâîâà ñèñòåìà
Ã Ïîäàòêîâà ñèñòåìà

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
1. Ñîöіàëüíà âëàäà – äåðæàâíà âëàäà.
2. Âíóòðіøíі – çîâíіøíі ôóíêöії äåðæàâè.

ІІІ. Ñõàðàêòåðèçóéòå çà ðіçíèìè êëàñèôіêàöіÿìè ôóíêöії 
äåðæàâè, îïèñàíі â òàêèõ óðèâêàõ ç іíôîðìàöіéíèõ ïîâіäîì-
ëåíü.

1. «14 ëèïíÿ 2016 ð. âіäáóâñÿ îôіöіéíèé âіçèò Ïðåçèäåíòà
Óêðàїíè äî Àçåðáàéäæàíó. Ïåòðî Ïîðîøåíêî â Áàêó ïî-
êëàâ êâіòè äî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñó Øåâ÷åíêó òà çóñòðіâñÿ
ç óêðàїíñüêîþ ãðîìàäîþ Àçåðáàéäæàíó. Ãëàâà äåðæàâè
ðîçïîâіâ óêðàїíöÿì ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåãîâîðіâ. Ïðåçè-
äåíò ïîâіäîìèâ, ùî â õîäі çóñòðі÷і ç àçåðáàéäæàíñüêèì
êîëåãîþ Іëüõàìîì Àëієâèì áóëî äîìîâëåíî ïðî íàðîùó-
âàííÿ òîâàðîîáіãó ìіæ êðàїíàìè».

2. «Â Îäåñüêіé îáëàñòі òðèâàє áîðîòüáà ç ïîâіííþ, ó ðåçóëü-
òàòі ÿêîї çà äâà äíі áóëî ïåðåñåëåíî 562 îñîáè ç äåâ’ÿòè
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ, òîäі ÿê ùå 399 áóäèíêіâ çàëèøàþòüñÿ
çàòîïëåíèìè, ïîâіäîìëÿє Äåðæñëóæáà ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàöіé. Ðÿòóâàëüíèêàì âäàëîñÿ âіäêà÷àòè âîäó ç 468
áóäèíêіâ, à ìіñöåâèõ ìåøêàíöіâ ïåðåñåëèòè â áóäèíêè
êóëüòóðè, ãîòåëі òîùî, їì ïðèâîçÿòü ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ òà ëіêè. Àäìіíіñòðàöіÿ Îäåñüêîї îáëàñòі óõâàëèëà
ðіøåííÿ ïðî âèïëàòó êîìïåíñàöіé ïîñòðàæäàëèì âіä
 ïîâåíі íà ïіâäíі îáëàñòі».
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§ 3. Державний лад. Форми держави
Поміркуйте!

Український поет В. Стус про життя у «найщасливішій країні»:
Рятуючись од сумнівів,
б’ю телеграму собі самому:
вчасколивесьрадянськийнарод
івсепрогресивнелюдствоготується
гіднозустрітичерговийз’їздКПРС, 
бажаю тобі великих успіхів,
щиро заздрю, що ось уже тридцять років
ти живеш у найщасливішій у світі країні.
Але й після цього досада не минає.
Тоді я примушую себе пригадати,
що міжнародна обстановка
сьогодні складна як ніколи,
і заспокоююсь.

 Яке су спільство описано у вірші українського поета ХХ ст.?
 Які рядки вірша підкреслюють іронію? Чому три рядки вірша поет написав

одним словом?
 Чи можна вважати ці рядки свідченням антидемократичних тенденцій у

тогочасному суспільстві?

1. Ïîíÿòòÿ і çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà äåðæàâíîãî ëàäó

Äåðæàâà – ñêëàäíèé ñîöіàëüíèé ôåíîìåí. Її ôóíêöії áàãà-
òîãðàííі, à ñòðóêòóðà ñêëàäíà. Îçíàêè äåðæàâè, ùî âèêðèñòà-
ëіçîâóâàëèñÿ â ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, âòіëèëèñÿ â 
 ñïåöèôі÷íèé äåðæàâíèé ëàä.

Äåðæàâíèé ëàä – ñêëàäíå ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóє äåð-
æàâó çà òðüîìà àñïåêòàìè, à ñàìå: ôîðìîþ ïðàâëіííÿ, òåðèòî-
ðіàëüíèì óñòðîєì òà ïîëіòè÷íèì ðåæèìîì.

Державний лад – це устрій країни, що виражається в харак-д
тері  політичних взаємин між людьми, між су спільством і дер-
жавою в процесі управління (політичний режим), у способах 
організації вищих органів державної влади (форма правління) і 
в адміністративно-територіальному розподілі держави (форма
територіального устрою). 

Форма
політичного

режиму

Форма
територіального

устрою

Державний 
лад

Форма
правління
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Äåðæàâíèé ëàä çàâæäè ìàє âіäïîâіäíå ïðàâîâå çàêðіïëåí-
íÿ. Óñі éîãî ñêëàäîâі ôіêñóþòüñÿ â êîíñòèòóöії, çàêîíàõ і ïіä-
çàêîííèõ àêòàõ.

2. Âèäè і çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ôîðì ïðàâëіííÿ

Форма правління – спосіб організації верховної державної 
влади, порядок її утворення та діяльності, компетенція й вза-
ємозв’язок органів, а також взаємовідносини з населенням 
країни. Основними формами правління є монархія та республіка.

Форма правління

Монархія

Абсолютна
(необмежена)

Обмежена Президентська Парламентська 

Республіка

Змішана

Парламентська 
(конституційна)

Дуалістична

Монархія – це форма правління, за якої державна влада пов-
ністю або частково зосереджується в руках одноосібного
глави держави і передається у спадок.

Ìîíàðõàìè â ðіçíèõ íàðîäіâ áóëè êíÿçі, êîðîëі, öàðі, іìïå-
ðàòîðè, ñóëòàíè, õàíè, êàãàíè, øàõè, ïðàâèòåëі і ò. ä.

Âіäîìі òàêі ôîðìè ìîíàðõії, ÿê íåîáìåæåíà òà îáìåæåíà.
Íåîáìåæåíà ìîíàðõіÿ – öå ìîíàðõі÷íà ôîðìà ïðàâëіííÿ,

çà ÿêîї âåðõîâíà âëàäà â äåðæàâі çîñåðåäæåíà â ðóêàõ îäíî-
îñіáíîãî ãëàâè äåðæàâè (ìîíàðõà). Öåé âèä ìîíàðõії õàðàêòå-
ðèçóєòüñÿ âіäñóòíіñòþ áóäü-ÿêèõ ïðåäñòàâíèöüêèõ îðãàíіâ,
ïîâ íèì áåçïðàâ’ÿì íàðîäó, çîñåðåäæåííÿì âñієї ïîâíîòè âëà-
äè â ðóêàõ ìîíàðõà. Ïðèêëàäàìè àáñîëþòíîї ìîíàðõії ìîæóòü
áóòè â íàø ÷àñ êîðîëіâñòâî Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ, ñóëòàíàò Îìàí,
Êàòàð, Îá’єäíàíі Àðàáñüêі Åìіðàòè òîùî.

Îáìåæåíà ìîíàðõіÿ – öå ìîíàðõі÷íà ôîðìà ïðàâëіííÿ, ó
ÿêіé âëàäà ìîíàðõà îáìåæåíà êîíñòèòóöієþ, ÿêà ïðèéìàєòüñÿ
ïàðëàìåíòîì, ó ñôåðі çàêîíîäàâñòâà òà êîíòðîëþ íàä äіÿëü-
íіñòþ óðÿäó.

Çà ïàðëàìåíòñüêîї (êîíñòèòóöіéíîї) ìîíàðõії – âëàäàї
 ìîíàðõà îáìåæóєòüñÿ ïðåäñòàâíèöüêèì îðãàíîì, ùî çàêðіï-
ëþєòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, â êîíñòèòóöії, ÿêà çàòâåðäæóєòüñÿ ïàð-
ëàìåíòîì. Ìîíàðõ íå ìîæå її çìіíèòè. Âèêîíàâ÷à âëàäà íà-
ëåæèòü óðÿäó, ÿêèé ôîðìóєòüñÿ ïàðëàìåíòîì і ëèøå éîìó
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ïіäçâіòíèé. Àáñîëþòíà áіëüøіñòü ñó÷àñíèõ ìîíàðõіé – öå ìî-
íàðõії ïàðëàìåíòñüêі. Їõ іñíóâàííÿ çóìîâëåíî íàöіîíàëüíèìè
òðàäèöіÿìè. Öå, íàïðèêëàä:

ство Швеціяство Швеція
чий монарх –
величність 
король 

Карл XVI Густав

ЯпоніяЯпонія
Правлячий монарх – його величність ім-
ператор Акіхіто. Згідно з конституцією 
Японії «імператор є символом держави 
і єдності народу»

Королівство ІспаніяКоролівство Іспанія
Правлячий монарх – 
його величність 

король
Філіп VI

Республіка – це така форма правління, за якої повноваження 
верховної влади здійснюють виборні органи, що обираються 
населенням на певний строк.

Þðèäè÷íèìè âëàñòèâîñòÿìè ðåñïóáëіêè є:
 îáìåæåííÿ âëàäè ãëàâè äåðæàâè, çàêîíîäàâ÷èõ і âèêî-

íàâ÷èõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ êîíêðåòíèì ñòðîêîì;
 âèáîðíіñòü âèùèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè;
 âіäïîâіäàëüíіñòü ãëàâè äåðæàâè ó âèïàäêàõ, ÿêі ïåðåäáà-

÷åíî çàêîíîì;
 çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâіñòü ðіøåíü çàêîíîäàâ÷îї âëàäè äëÿ

âñіõ іíøèõ äåðæàâíèõ îðãàíіâ;

Ñó÷àñíі ðåñïóáëіêè ïîäіëÿþòü íà ïàðëàìåíòñüêі, ïðåçèäåí ò-
ñüêі òà çìіøàíі.

Ó íàø ÷àñ ïàðëàìåíòñüêі ðåñïóáëіêè іñíóþòü ó Ôåäåðàòèâ-
íіé Ðåñïóáëіöі Íіìå÷÷èíà, Іòàëії, ×åõії, Óãîðùèíі, Іðëàíäії,
Іçðàїëі òà іíøèõ äåðæàâàõ. Ïðèêëàäàìè ïðåçèäåíòñüêèõ ðåñ-
ïóáëіê є Ñïîëó÷åíі Øòàòè Àìåðèêè, Ìåêñèêà, Àðãåíòèíà
òà іí.

Ó ïðàêòèöі äåðæàâíîãî áóäіâíèöòâà ñó÷àñíèõ äåðæàâ âèíè-
êàþòü ôîðìè ïðàâëіííÿ, ÿêі íå âêëàäàþòüñÿ â çâè÷íó êëàñè-
ôіêàöіþ. Їõ íàçèâàþòü çìіøàíèìè òèïàìè ðåñïóáëіêè.

Îçíàêàìè çìіøàíîї ðåñïóáëіêè є:
 ïîäâіéíà âіäïîâіäàëüíіñòü óðÿäó ïåðåä ïàðëàìåíòîì і ïåðåä

ïðåçèäåíòîì;
 ïðåçèäåíò îáèðàєòüñÿ íà çàãàëüíîíàðîäíèõ âèáîðàõ і ìàє

øèðîêі ïîâíîâàæåííÿ;
 óðÿä î÷îëþє ïðåì’єð-ìіíіñòð, à ïðåçèäåíò ìîæå çäіéñíþ-

âàòè çàãàëüíå êåðіâíèöòâî óðÿäîì;
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 ïðåçèäåíò є ãëàâîþ äåðæàâè;
 ïðåçèäåíò ìàє ïðàâî â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ

ðîçïóñòèòè ïàðëàìåíò, à ïàðëàìåíò ìàє ïðàâî íà îãîëî-
øåííÿ іìïі÷ìåíòó ïðåçèäåíòó.

Ó ðіçíèõ âàðіàöіÿõ ïîєäíóþòüñÿ ïðåçèäåíòñüêі òà ïàðëà-
ìåíòñüêі ïîâíîâàæåííÿ, ùî ïðèâîäèòü äî çàðàõóâàííÿ їõ äî
çìіøàíîãî òèïó (Ôðàíöіÿ, Ïîðòóãàëіÿ, Ðóìóíіÿ, Ñëîâåíіÿ,
Õîðâàòіÿ, Óêðàїíà).

3. Ôîðìè òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ äåðæàâè

Форма територіального устрою – елемент форми держа-
ви, що відображає адміністративно-територіальну організа-
цію державної влади та порядок взаємодії між центральними 
й місцевими органами влади.

Öåé åëåìåíò ôîðìè äåðæàâè õàðàêòåðèçóє:
 ïðèíöèïè ïîäіëó òåðèòîðії äåðæàâè íà ñêëàäîâі ÷àñòèíè;
 ìîæëèâіñòü âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ íàöіîíàëüíèõ ìåíøèí

øëÿõîì íàäàííÿ òåðèòîðіàëüíîї àâòîíîìії;
 âіäíîñèíè ìіæ ðіçíèìè ðіâíÿìè âëàäíèõ îðãàíіâ.

Іñíóє ïðîñòà і ñêëàäíà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ äåð-
æàâè. 

Унітарна

Федерація

Конфедерація

Імперія

Форма територіального
устрою держави

Проста

Складна

Óíіòàðíà äåðæàâà – öå ïðîñòà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî
óñòðîþ äåðæàâè, îêðåìі ñêëàäîâі ÿêîї íå ìàþòü ñóâåðåíіòåòó
é óñіõ îçíàê äåðæàâíîñòі.

Äëÿ óíіòàðíîї äåðæàâè õàðàêòåðíà íàÿâíіñòü єäèíîї ñèñòå-
ìè öåíòðàëіçîâàíîї äåðæàâíîї âëàäè, þðèñäèêöіÿ ÿêîї ïîøè-
ðþєòüñÿ íà âñþ òåðèòîðіþ êðàїíè. Іñíóє єäèíå ãðîìàäÿíñòâî,
єäèíà ñóäîâà ñèñòåìà, єäèíà êîíñòèòóöіÿ. Óíіòàðíі äåðæàâè
ìîæóòü âêëþ÷àòè àâòîíîìíі óòâîðåííÿ.

Ïðèêëàäàìè óíіòàðíîї äåðæàâè є Óêðàїíà, Ïîëüùà òà іí.
Ôåäåðàöіÿ – öå ñêëàäíà ôîðìà òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ ñî-

þçíîї äåðæàâè, ÿêà ñêëàäàєòüñÿ ç äåðæàâíèõ óòâîðåíü, ùî
ìàþòü þðèäè÷íó é ïîëіòè÷íó ñàìîñòіéíіñòü.

Ïðèíöèï ôåäåðàëіçìó ïîëÿãàє â ðîçìåæóâàííі ñôåð êîìïå-
òåíöії ôåäåðàëüíîї (öåíòðàëüíîї) âëàäè і âëàäè ñóá’єêòіâ ôåäå-
ðàöії. Òåðèòîðіÿ òàêîї äåðæàâè â ïîëіòèêî-àäìіíіñòðàòèâíîìó
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âіäíîøåííі íå є єäèíèì öіëèì, à ñêëàäàєòüñÿ іç ñóá’єêòіâ ôå-
äåðàöії. Ñóá’єêò ôåäåðàöії íàäіëÿєòüñÿ óñòàíîâ÷îþ âëàäîþ,
ìàє ïðàâî óõâàëèòè âëàñíó êîíñòèòóöіþ, ñâîþ ñóäîâó, ïðàâî-
âó ñèñòåìè. Äî êîìïåòåíöії öåíòðàëüíîї âëàäè íàëåæàòü ïè-
òàííÿ îáîðîíè êðàїíè, çîâíіøíüîї ïîëіòèêè, ôіíàíñіâ, îïîäàò-
êóâàííÿ òà іíøі íàéáіëüø âàæëèâі ïèòàííÿ ñïіëüíîãî æèòòÿ
äåðæàâè.

Ñêëàäîâі ÷àñòèíè ôåäåðàòèâíèõ äåðæàâ ìàþòü ðіçíі íàçâè
і ñêëàäàþòüñÿ ç ðіçíîї êіëüêîñòі ñóá’єêòіâ.

СШАСША
50 штатів

ФедеративнаФедеративна
Республіка НімеччинаРеспубліка Німеччина

Об’єднаніОб’єднані
АА

Êîíôåäåðàöіÿ – öå äîáðîâіëüíå îá’єäíàííÿ ñóâåðåííèõ äåð-
æàâ, ÿêå ñòâîðþєòüñÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ êîíêðåòíîї ìåòè. Ïðèí-
öèï êîíôåäåðàëіçìó ïåðåäáà÷àє çáåðåæåííÿ ïîâíîї þðèäè÷íîї
òà ïîëіòè÷íîї ñàìîñòіéíîñòі äåðæàâ – ÷ëåíіâ êîíôåäåðàöії, 
âіäñóòíіñòü öåíòðàëüíèõ îðãàíіâ âëàäè, єäèíèõ çàêîíîäàâñòâà, 
ãðîìàäÿíñòâà òà ñóäîâîї ñèñòåìè. Äåÿêі íàóêîâöі íå ââàæàþòü
êîíôåäåðàöіþ âèäîì òåðèòîðіàëüíîãî óñòðîþ äåðæàâè ñàìå
òîìó, ùî öå ñîþç äåêіëüêîõ äåðæàâ. Âçàєìèíè ìіæ ñóá’єêòàìè
êîíôåäåðàöії ґðóíòóþòüñÿ ëèøå íà äîáðîâіëüíèõ äîãîâіðíèõ
çàñàäàõ äëÿ êîîðäèíàöії äіé ó ðîçâ’ÿçàííі ñïіëüíèõ êîíêðåò-
íèõ ïðîáëåì. Öå íåñòіéêà ôîðìà îá’єäíàííÿ, ÿêà іç ÷àñîì àáî
ðîçïàäàєòüñÿ, àáî ïåðåòâîðþєòüñÿ íà ôåäåðàöіþ.

Дискусійним є питання щодо існування сьогодні держав конфедера-
тивного зразка. Деякі дослідники схильні вважати, що така сучасна
міжнародна організація, як Європейський Союз наближена до конфе-
деративного об’єднання. Держави – члени цієї організації, залишаю-
чись суверенними, передають окремі функції незалежним інститутам,
а принцип рівності й одноголосного прийняття рішень дає їм змогу
в будь-який момент повністю відновити свій суверенітет.

Іìïåðіÿ – ïðèìóñîâî óòâîðåíà äåðæàâà, ùî ñêëàäàєòüñÿ ç 
ãîëîâíîї äåðæàâè (ìåòðîïîëії) òà êîëîíіé, ÿêі ïîâíіñòþ çàëå-
æàòü âіä âåðõîâíîї âëàäè.
Іìïåðіÿ – ñêëàäíà áàãàòîíàöіîíàëüíà äåðæàâà, ùî óòâîðè-

ëàñÿ øëÿõîì çàâîþâàíü ÷è ïðèєäíàíü íîâèõ òåðèòîðіé, â ÿêіé 
çàëåæíіñòü її ñêëàäîâèõ ÷àñòèí âіä âåðõîâíîї âëàäè є àáñîëþò-
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íîþ. Âîíà óòâîðþâàëàñÿ â ðåçóëüòàòі çàâîþâàíü, êîëîíіçàöії
òà іíøèõ ôîðì åêñïàíñії. Іìïåðіÿ òðèìàєòüñÿ íà ñèñòåìі ïðè-
ìóñó. Êîëè çíèêàє ïðèìóñ, іìïåðіÿ ðîçïàäàєòüñÿ. Íàâåäåìî
ïðèêëàäè іìïåðіé:

ріярія
(карта 1859 р.)(карта 1859 р.)

ОсОс
( )( )

Íà ñüîãîäíі ó ñâіòі íå іñíóє іìïåðіé. Ââàæàєòüñÿ, êîëè â 1991 ð.
Íàìіáіÿ îòðèìàëà íåçàëåæíіñòü, ðîçâàëèëàñÿ îñòàííÿ іìïåðіÿ.

4. Çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ïîëіòè÷íèõ ðåæèìіâ

Ïîëіòè÷íèé (äåðæàâíèé) ðåæèì òіñíî ïîâ’ÿçàíèé іç ôîðìàìè
ïðàâëіííÿ. Êîëè ç’ÿñîâóєìî ôîðìó ïðàâëіííÿ, ìè ñòàâèìî ïè-
òàííÿ: «Õòî ïðàâèòü? ßê ïîáóäîâàíà ñèñòåìà âëàäè?», – òî
ïèòàííÿ, ÿêå ðîçêðèâàє ñóòíіñòü ïîíÿòòÿ «ïîëіòè÷íèé ðåæèì»,
áóäå çâó÷àòè òàê: «ßêèìè çàñîáàìè é ìåòîäàìè âіäáóâàєòüñÿ
öå ïðàâëіííÿ?».

Політичний режим – це сукупність чи система методів, зам
допомогою яких здійснюєть ся державна влада в суспільстві.

Ïîëіòè÷íèé ðåæèì õàðàêòåðèçóєòüñÿ ñòàíîì äå ìîêðà òè÷ íèõ
ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà іíøèõ ñóá’єêòіâ ñóñïіëü íèõ âіäíîñèí,
âіäíîøåííÿì äåðæàâíîї âëàäè äî ïðàâîâèõ îñíîâ äіÿëüíîñòі її
îðãàíіâ.

Ñó÷àñíà òåîðіÿ äåðæàâè ðîçðіçíÿє äâà îñíîâíèõ òèïè ïîëіòè÷-
íèõ ðåæèìіâ: äåìîêðàòè÷íèé і àíòèäåìîêðàòè÷íèé.

Політичні режими

ДемократичніДемократичні

Перехідні відПере
недемократичного
до демократичногодо демократичного

Антидемократичні
Тоталітарні

Авторитарні

Äåìîêðàòè÷íèé ðåæèì – öå ïîðÿäîê ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ
ñóñïіëüñòâà, çà ÿêîãî äåðæàâíà âëà äà çäіéñíþєòüñÿ ç äîòðè-
ìàííÿì îñíîâíèõ ïðàâ ëþäèíè, ç óðàõóâàííÿì іíòåðåñіâ óñіõ
ñîöіàëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ ÷åðåç äå ìîêðàòè÷íі іíñòèòóòè: âè-
áîðè, ðåôåðåíäóìè, çàñîáè ìàñîâîї іíôîðìàöії.
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Ïîëіòè÷íі ïåðåäóìîâè öüîãî òèïó ðåæèìó:
 âіäñóòíіñòü єäèíîї, îáîâ’ÿçêîâîї äëÿ âñіõ äåðæàâíîї îôі-

öіéíîї іäåîëîãії;
 íàÿâíіñòü âіëüíî ñôîðìîâàíèõ ïîëіòè÷íèõ ïàðòіé, ùî ïî-

êàçóþòü ñîöіàëüíó äèôåðåíöіàöіþ ñóñïіëüñòâà;
 îáìåæåííÿ ïîëіòè÷íîї ðîëі ïàðòіé ó÷àñòþ ó âèáîðàõ, íà

ÿêèõ âîíè âèñòóïàþòü ç âèáîð÷îþ ïðîãðàìîþ, ùî ïðåä-
ñòàâëÿє іíòåðåñè ïåâíîї ñîöіàëüíîї ãðóïè;

 іñíóâàííÿ ïîëіòè÷íèõ ìåíøîñòåé, ó ôóíêöії ÿêèõ âõîäèòü 
îïîçèöіéíà ïîëіòè÷íà äіÿëüíіñòü, ðîçðîáêà àëüòåðíàòèâ-
íèõ ïðîãðàì ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó;

 íàÿâíіñòü ïîëіòè÷íèõ ñâîáîä (ãëàñíіñòü, ñâîáîäà ñëîâà,
ïðåñè, äåìîíñòðàöіé, ìіòèíãіâ, ïðîòåñòіâ òà іí.), çà äîïî-
ìîãîþ ÿêèõ ñóâåðåííі îá’єêòè ñóñïіëüñòâà çäіéñíþþòü
ñâîþ äіÿëüíіñòü ó ñôåðі ïîëіòè÷íîãî æèòòÿ.

Ðåàëіçàöіÿ öèõ ïåðåäóìîâ ðîáèòü ïîëіòè÷íèé ðåæèì äåìî-
êðàòè÷íèì.

Ïåðåõіäíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì – öå ñòàí ïîëіòè÷íîãî æèò-
òÿ ñóñïіëüñòâà, ùî âèíèê ó ðåçóëüòàòі ïåðåìîãè ðàäèêàëüíèõ,
îïîçèöіéíèõ ñèë òà ìàє àáî äåìîêðàòè÷íó, àáî àâòîðèòàðíó
ñïðÿìîâàíіñòü. Ïåðåõіäíèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì õàðàêòåðíèé
äëÿ ïîñòðàäÿíñüêèõ êðàїí Ñõіäíîї Єâðîïè, áàãàòüîõ êðàїí
Àçії, Àôðèêè, Ëàòèíñüêîї Àìåðèêè, ùî ïåðåæèëè êðàõ òîòà-
ëіòàðíèõ ðåæèìіâ.

Àíòèäåìîêðàòè÷íі ðåæèìè ïîäіëÿþòü íà òîòàëіòàðíі òà àâ-
òîðèòàðíі.

Тоталітарний режим – сукупність таких способів і засобів 
реалізації державної влади, за яких уся життєдіяльність сус-
пільства й кожної окремої людини абсолютно регламентована.

Òàêèé ïîëіòè÷íèé ðåæèì ìàє òàêі õàðàêòåðíі îñîáëèâîñòі:
 âëàäà íà âñіõ ðіâíÿõ ôîðìóєòüñÿ çàêðèòî îäíієþ ÷è êіëü-

êîìà îñîáàìè ç ïðàâëÿ÷îї âåðõіâêè, íå êîíòðîëþєòüñÿ íà-
ñåëåííÿì;

 âіäñóòíÿ áóäü-ÿêà ìîæëèâіñòü äëÿ âіëüíîãî âîëåâèÿâëåííÿ
і âðàõóâàííÿ іíòåðåñіâ óñіõ ãðóï íàñåëåííÿ;

 іñíóє îäíîïàðòіéíà ñèñòåìà;
 íåçìіííà ðèñà – êóëüò îñîáè «âîæäÿ»;
 çäіéñíþєòüñÿ öіëêîâèòèé êîíòðîëü íàä åêîíîìіêîþ;
 äåðæàâà âòðó÷àєòüñÿ ó ïðèâàòíå æèòòÿ ëþäèíè і ãðîìà-

äÿíèíà.
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Ñåðåä ÿñêðàâèõ ïðèêëàäіâ òîòàëіòàðíîãî ðåæèìó – êîëèøíіé
ÑÐÑÐ 1930–1950-õ ðîêіâ, ó ÿêîìó ïðîñòåæóâàâñÿ íàçâàíèé
òèï àíòèäåìîêðàòè÷íîãî ðåæèìó ç îçíàêàìè âîæäèçìó.

Òîòàëіòàðíèé ðåæèì íàâ’ÿçóє íàñåëåííþ ñóñïіëüíі ïîðÿäêè,
ìîäåëі ÿêèõ ðîçðîáëåíî íà îñíîâі єäèíîї іäåîëîãії. Ïàíóâàííÿ
öèõ ïîðÿäêіâ äîñÿãàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ìîíîïîëüíîãî êîíòðîëþ
íàä ïîëіòèêîþ, åêîíîìіêîþ, êóëüòóðîþ і ïîáóòîì. Іäåîëîãі÷íà
é îðãàíіçàöіéíà єäíіñòü çàáåçïå÷óєòüñÿ ïîëіòè÷íèì ïà íóâàííÿì
ïàðòії, î÷îëþâàíîї âîæäåì. Â її ðóêàõ ïåðåáóâàþòü çàñîáè ìà-
ñîâîї іíôîðìàöії, äðóêó. Ó ìåòîäàõ óïðàâëіííÿ ïåðåâàæàє ïîëі-
òè÷íå é ôіçè÷íå íàñèëüñòâî, ïîëіöåéñüêèé òåðîð.

Авторитарний режим – це така сукупність засобів і спосо-
бів реалізації державної влади, за яких вона концентрується в
руках прав лячої верхівки; допускаються деякі розмежування 
політичних сил, легальні можливості через представницькі 
органи чи громадські об’єднання відстоювати інтереси пев-
них верств населення. 

Çà àâòîðèòàðíîãî ðåæèìó îáìåæóþòüñÿ îñíîâíі ïðàâà òà
ñâîáîäè ëþäèíè; âëàäà çîñåðåäæóєòüñÿ â ðóêàõ íåâåëèêîї ãðó-
ïè ëþäåé àáî îäíієї îñîáè; çàáîðîíÿєòüñÿ ëåãàëüíà äіÿëüíіñòü
ïîëіòè÷ íèõ ïàðòіé і îá’єäíàíü, ÿêі ñòîÿòü â îïîçèöії.

Âàðòî ìàòè íà óâàçі, ùî êëàñèôіêàöіÿ ïîëіòè÷íèõ ðåæèìіâ
ó òåîðії äåðæàâè ðîçãëÿäàє ñàìå їõíі òèïè, ÿêèõ ó ÷èñòîìó
âèãëÿäі íå іñíóє.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.
1. Âèçíà÷òå ôîðìó ïðàâëіííÿ äåðæàâè, îïèñàíó â óðèâêó іç

äæåðåëà.
«Ñó÷àñíó êîíñòèòóöіþ Íіäåðëàíäіâ áóëî ïðèéíÿòî â 1848 ð. ç

іíіöіàòèâè êîðîëÿ Âіëëåìà II і âіäîìîãî ëіáåðàëà Éîõàíà Ðóäîëüô
Òîðáåêå. Öþ êîíñòèòóöіþ ìîæíà ââàæàòè “ìèðíîþ ðåâîëþ-
öієþ”, òîìó ùî âîíà ðіçêî îáìåæèëà âëàäó êîðîëÿ і ïåðåäàëà âè-
êîíàâ÷ó âëàäó Êàáіíåòó Ìіíіñòðіâ. Ïàðëàìåíò âіäíèíі îáèðàâñÿ
íà ïðÿìèõ âèáîðàõ і îòðèìàâ âåëèêèé âïëèâ íà ðіøåííÿ óðÿäó».

À Àáñîëþòíà ìîíàðõіÿ
Á Äóàëіñòè÷íà ìîíàðõіÿ
Â Ïàðëàìåíòñüêà ìîíàðõіÿ
Ã Ïàðëàìåíòñüêà ðåñïóáëіêà
2. Âèçíà÷òå ôîðìó äåðæàâíîãî óñòðîþ, îïèñàíó â óðèâêó іç

äæåðåëà.
«Áðàçèëіÿ ñêëàäàєòüñÿ ç 26 øòàòіâ òà 1 îêðóãó. Øòà -

òè Áðà çè ëії ìàþòü çíà÷íó àâòîíîìіþ óðÿäó, çàêîíîòâîð÷îї 
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äіÿ ëü íîñòі, ñóñïіëüíîї áåçïåêè і îïîäàòêóâàííÿ. Óðÿä øòàòó 
î÷îëþє ãóáåðíàòîð, âèáðàíèé ïðÿìèì ãîëîñóâàííÿì, êîæíèé
øòàò ìàє ñâіé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí».

À Óíіòàðíà äåðæàâà
Á Ôåäåðàöіÿ
Â Êîíôåäåðàöіÿ
Ã Іìïåðіÿ

3. Âèçíà÷òå ôîðìó ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó ÊÍÄÐ çà ïîäàíîþ
íèæ÷å іíôîðìàöієþ.

«Îôіöіéíîþ іäåîëîãієþ Êîðåéñüêîї Íàðîäíî-Äåìîêðàòè÷íîї 
Ðåñïóáëіêè є іäåї ÷ó÷õå, її òâîðöі – Êіì Іð Ñåí òà Êіì ×åí Іð,
âèçíà÷àþòü ÿê “ôіëîñîôñüêó іäåîëîãіþ, ó öåíòðі óâàãè ÿêîї 
ñòîїòü ëþäèíà”. Êðàїíó î÷îëþє íàùàäîê âèùå íàçâàíèõ äіÿ-
÷іâ – Êіì ×åí Іí. Ïіñëÿ ñìåðòі áàòüêà ç 2011 ðîêó âіí çàéíÿâ
éîãî ïîñàäó Âåðõîâíîãî ëіäåðà ÊÍÄÐ, îôіöіéíî ïðîãîëîøåíèé
“Âåëèêèì Íàñòóïíèêîì”, Âåðõîâíèì êîìàíäóâà÷åì çáðîéíèõ
ñèë ÊÍÄÐ».

À Äåìîêðàòè÷íèé
Á Ïåðåõіäíèé âіä íåäåìîêðàòè÷íîãî äî äåìîêðàòè÷íîãî
Â Àâòîðèòàðíèé
Ã Òîòàëіòàðíèé

4. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü.
À Äåìîêðàòè÷íèé 1. Óêðàїíà íà ïî÷àòêó 1990-õ ðîêіâ
Á Ïåðåõіäíèé
âіä íåäåìîêðàòè÷íîãî
äî äåìîêðàòè÷íîãî

2. ÑÐÑÐ 1930–1950-õ ðîêіâ (äîáà
É. Ñòàëіíà).

Â Àâòîðèòàðíèé 3. ÑÐÑÐ êіíöÿ 1950-õ – ïî÷àòêó 
1960-õ ðîêіâ («âіäëèãà» Ì. Õðó-
ùîâà).

Ã Òîòàëіòàðíèé 4. Øâåöіÿ íà ïî÷àòêó ÕÕІ ñò.

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïîíÿòòÿ «òîòàëіòàðèçì» òà «àâòîðèòàðèçì»,
äîäàâøè õàðàêòåðíі ðèñè ðåæèìіâ äî òàá ëèöі.

Òîòàëіòàðèçì Àâòîðèòàðèçì

Âіäñóòíіñòü єäèíîї іäåîëîãії

Єäèíà äîáðå îðãàíіçîâàíà ìàñîâà
ïàðòіÿ

Äîïóñêàєòüñÿ îáìåæåíèé ïëþ-
ðàëіçì* (áåç ðåàëüíîї áîðîòüáè
çà âëàäó)
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Ïðîäîâæåííÿ òàá ëèöі

Òîòàëіòàðèçì Àâòîðèòàðèçì

Âëàäà, íå îáìåæåíà çàêîíîì, îïè-
ðàєòüñÿ íà òåðîð і ðåïðåñії

Ìîæå áóòè ÿê êîìàíäíà, òàê і 
ðèíêîâà åêîíîìіêà

«Àêòèâíà» íåñâîáîäà îñîáè (äåðæà-
âà ïðèìóøóє îñîáó äіÿìè äåìîí-
ñòðóâàòè ëîÿëüíіñòü äî ðåæèìó)

Ïðèêëàäè: Ïðèêëàäè:

* Ïëþðàëіçì (âіä ëàò. pluralis – ìíîæèííèé).

Çàãàëüíі ðèñè: ___________________; ____________________ .

ІІІ. Ïðî÷èòàéòå іíôîðìàöіéíå ïîâіäîìëåííÿ çà 2005 ðіê
ïðî ïîëіòè÷íі ïîäії â Ñàóäіâñüêіé Àðàâії. Ç’ÿñóéòå, ÿêà ôîðìà
äåðæàâíîãî ïðàâëіííÿ ïðèòàìàííà äåðæàâі. Çíàéäіòü ó òåêñòі 
ôàêòè, ùî äîâîäÿòü âàøó äóìêó.

Ñàóäіâñüêà Àðàâіÿ ïðîãîëîñèëà ïðî ïðîâåäåííÿ ïåðøèõ ó 
ñâîїé іñòîðії âèáîðіâ. Ó ðàìêàõ ïåðøîї ðåàëüíîї ïîëіòè÷íîї ðå-
ôîðìè â êðàїíі – íàéáіëüøîãî â ñâіòі åêñïîðòåðà íàôòè – ïðî-
éäóòü âèáîðè â ìіñöåâі îðãàíè âëàäè.

Äåäàëі áіëüøå ïðèáі÷íèêіâ ðåôîðì ñåðåä іíòåëåêòóàëіâ òà
ïðîôåñóðè çâåðòàëèñÿ äî êðîíïðèíöà Àáäóëëè ç ïðîõàííÿì
ðîçøèðèòè ó÷àñòü íàñåëåííÿ â ïîëіòè÷íîìó æèòòі òà äîçâîëè-
òè ñâîáîäó ñëîâà é âîëåâèÿâëåííÿ. «Ðàäà Ìіíіñòðіâ âèðіøèëà
ðîçøèðèòè ó÷àñòü ïіääàíèõ â óïðàâëіííі ìіñöåâèìè ñïðàâàìè
÷åðåç ìіñöåâі ðàäè, ïîëîâèíà ÷ëåíіâ ÿêèõ áóäå îáèðàòèñÿ», – 
ïîâіäîìèëî äåðæàâíå àãåíòñòâî íîâèí. Äðóãà ïîëîâèíà ÷ëåíіâ
ðàä, âî÷åâèäü, áóäå ïðèçíà÷àòèñÿ.

«Öå ðіøåííÿ ïðèéíÿòî íà âèêîíàííÿ ïîëîæåíü ïðîìîâ
êîðîëÿ Ôàäõà ïðî ðîçøèðåííÿ íàðîäíîї ó÷àñòі é íà ïіäòâåð-
äæåí íÿ ïðîñóâàííÿ êðàїíè äî ïîëіòè÷íîї òà àäìіíіñòðàòèâíîї
ðåôîðì», – ïðîöèòóâàëî äåðæàâíå àãåíòñòâî íîâèí óðÿäîâå
çâåðíåííÿ.

Ó Ñàóäіâñüêіé Àðàâії íіêîëè íå ïðîâîäèëèñÿ âèáîðè íà äåð-
æàâíі ïîñàäè áóäü-ÿêîãî ðіâíÿ. Ó êðàїíі іñíóє Øóðà (Ðàäà), ùî
ñêëàäàєòüñÿ ç 120 ÷ëåíіâ, ÿêà áóëà çàïî÷àòêîâàíà â 1993 ðîöі.
Âîíà ìàє äîðàä÷èé ãîëîñ ç äåÿêèõ ïèòàíü, àëå íå ìàє çàêîíî-
äàâ÷èõ ïîâíîâàæåíü».
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IV. Ïðî÷èòàéòå óðèâêè äî ïîëіòè÷íèõ ïîðòðåòіâ. Ïîäóìàé-
òå, ÿêі ðåæèìè ñêëàëèñÿ çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ïðè âëàäі öèõ
ïîëіòèêіâ. Ïðîіëþñòðóéòå ñâîї äîêàçè êîíêðåòíèìè ôàêòàìè
ç ïîäàíèõ òåêñòіâ.

1. Íàðîäèâñÿ â åïîõó ôðàíöóçüêîї
êîëîíіçàöії. Îòðèìàâ àòåñòàò ïðî ñå-
ðåäíþ îñâіòó â ìіñöåâіé ôðàí öóçüêіé
øêîëі, ïîїõàâ ó Ôðàíöіþ íàâ÷àòèñÿ â
Ïàðèçüêîìó óíіâåðñèòåòі, äå çàõîïèâ ñÿ
ëіâîðàäèêàëüíèìè іäåÿìè. Ïî âå ð  íóâ-
øèñü äî Êàìáîäæі, çàñíóâàâ ðóõ, âі-
äîìèé ïіä íàçâîþ «×åð âîíі êõìå ðè»,
ÿêèé ó 1967 ð. ïî÷àâ àíòè óðÿäîâó
ïàðòèçàíñüêó âіéíó. Ó 1975 ð. çàãîíè
Ïîë Ïîòà çàõîïèëè ñòîëèöþ Êàìáîäæі Ïíîìïåíü. Ó êðàїíі 
âñòàíîâèâñÿ ðåæèì æîðñòîêîãî òåðîðó ïðîòè ïðåäñòàâíèêіâ 
âèùîãî êëàñó òà іíòåëіãåíöії. Áóëè ôіçè÷íî çíèùåíі íàóêîâöі,
â÷èòåëі, ëіêàðі. Óñіõ ìåøêàíöіâ ìіñò âèñåëèëè â ñіëüñüêó ìіñ-
öåâіñòü íà ïðèìóñîâó ïðàöþ – âèðîùóâàòè ðèñ. Âàæêà ðîáîòà
ïîâèííà áóëà âèõîâàòè «íîâîãî ãðîìàäÿíèíà». Іç öієþ ìåòîþ
çíèùèëè âñі ìåõàíіçîâàíі ïðèëàäè, âåñü ïàðê ñіëüñüêîãîñïî-
äàðñüêîї òåõíіêè. 

Çà 3,5 ðîêè ïåðåáóâàííÿ ïðè âëàäі Ïîë Ïîòà êіëüêіñòü
íàñåëåííÿ çìåíøèëàñÿ íà 26 % (ðåïðåñîâàíî áіëüøå íіæ
2 ìіëüéîíè êàìáîäæіéöіâ). Ó 1979 ð. â’єòíàìñüêі âіéñüêà îêó-
ïóâàëè êðàїíó òà ëіêâіäóâàëè ðåæèì Ïîë Ïîòà.

2. Êîëè Ðóçâåëüò âñòóïèâ íà ïîñà-
äó, ÑØÀ ïåðåáóâàëè â ãëèáîêіé êðè-
çі. Ó ëþòîìó 1933 ð. âñіé áàíêіâñüêіé
ñïðàâі çàãðîæóâàâ êðàõ, áóëî êіëüêà
âèïàäêіâ ãîëîäíîї ñìåðòі â êðàїíі, ÿêà
ñòðàæäàëà âіä íàäëèøêó ïðîäóêòіâ
õàð÷óâàííÿ. Óðÿä Ðóçâåëüòà  ââіâ
«Íàäçâè÷àéíèé çàêîí ïðî áàíêè», çà-
ïî÷àòêóâàâ ïîëіòèêó «Íîâîãî êóðñó».
Áóëî çàïðîâàäæåíî ðàäèêàëüíó ðåôîðìó áàíêіâñüêîї ñèñòåìè,
íàãëÿä і êîíòðîëü çà òîðãіâëåþ öіííèìè ïàïåðàìè.

Ðóçâåëüò çàâæäè çàëèøàâñÿ ïðàãìàòè÷íèì ïîëіòèêîì. ×î-
òèðè ðàçè ïåðåîáèðàâñÿ íà ïîñò ïðåçèäåíòà êðàїíè (ðåêîðä â 
іñòîðії ÑØÀ) і îáіéìàâ öþ ïîñàäó äî ñìåðòі.

Óòіëåííÿ â æèòòÿ «Íîâîãî êóðñó» âіäіãðàëî âàæëèâó ðîëü ó
ñòàáіëіçàöії åêîíîìі÷íîї òà ñîöіàëüíîї ñèòóàöії ó êðàїíі â ïåðіîä

Пол ПотПол Пот
т Сар)т Сар)
оджій-

ський політик, лідер «черво-
них кхмерів» та прем’єр-

міністр Камбоджі

П ПП П

Франклін ДеланоФранклін Делано

32-й президент США 
у 1933–1945 рр.

і Ді Д
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ïіñëÿ åêîíîìі÷íîї êðèçè 1929–1933 ðð. òà äîçâîëèëî óíèêíóòè
òÿæêèõ ñîöіàëüíî-ïîëіòè÷íèõ ïîòðÿñіíü. Ðóçâåëüò ïðîÿâèâ
ñåáå ÿê íåîðäèíàðíèé, ãíó÷êèé ïîëіòèê, çäàòíèé ñâîє÷àñíî
ðåàãóâàòè íà çìіíó íàñòðîþ âñіõ âåðñòâ ñóñïіëüñòâà. Âіí ðîáèâ
óñå, ùîá çáåðåãòè і ðîçâèíóòè іñíóþ÷èé ñóñïіëüíî- åêîíîìі÷íèé
ëàä ó êðàїíі і çìіöíèòè äîìі íóþ÷å ñòàíîâèùå ÑØÀ â óñüî-
ìó ñâіòі.

3. Íàðîäèâñÿ 1942 ð. â áåäóїíñüêіé ðîäèíі. Ó 1961 ð. âіé-
ñüêîâèé êóðñàíò Ìóàììàð ñòâîðèâ ïіäïіëüíó îðãàíіçàöіþ, ùî
ñòàâèëà çà ìåòó ñêèíóòè ìîíàðõіþ.

1 âåðåñíÿ 1969 ð. çàãîíè ïіä êåðіâ-
íèöòâîì Ðàäè ðåâîëþöіéíîãî êîìàí-
äóâàííÿ ó ñêëàäі 12 îôіöåðіâ íà ÷îëі
ç Êàääàôі âñòàíîâèëè êîíòðîëü íàä
îñíîâíèìè äåðæàâíèìè і âіéñüêîâèìè 
îá’єêòàìè. Â åôіð âèéøëî âіäîìå «Êî-
ìþíіêå № 1», ùî ïî÷èíàëîñÿ ñëîâàìè
27-ðі÷íîãî ïîëêîâíèêà Ìóàììàðà
Êàä äàôі: «Ãðîìàäÿíè Ëіâії! Ó âіäïî-
âіäü íà ïîòàєìíі ñïîäіâàííÿ і ìðії,
ó âіäïîâіäü íà âàøі áåçïåðåñòàííі âèìîãè çìіí і äóõîâíîãî
âіäðîäæåííÿ, ïðèñëóõàþ÷èñü äî âàøîãî çàêëèêó ïðî ïîâñòàí-
íÿ, âіääàíі âàì àðìіéñüêі ñèëè âçÿëè íà ñåáå öå çàâäàííÿ
і ïîâàëèëè ðåàêöіéíèé і êîðóìïîâàíèé ðåæèì».

Áàãàòà íà ïðèðîäíі ðåñóðñè, àëå çóáîæіëà, âіäñòàëà Ëіâіÿ, ç
ÿêîї â ïåðøі ðîêè ïðàâëіííÿ Êàääàôі âèêîðіíþâàëè àòðèáóòè
çàõіäíîãî æèòòÿ, áóëà îãîëîøåíà êðàїíîþ îñîáëèâîãî íàïðÿìêó
ðîçâèòêó. Îôіöіéíà іäåîëîãіÿ áóëà ñóìіøøþ êðàéíüîãî åòíі÷-
íîãî íàöіîíàëіçìó, ïëàíîâîãî ñîöіàëіçìó і äåðæàâíîãî іñëàìó
ïðè äåêëàðîâàíîìó «íàðîäîâëàääі». Îïîðîþ ðåæèìó áóëè àð-
ìіÿ, äåðæàïàðàò і ñіëüñüêå íàñåëåííÿ.

Êîíöåïöіþ ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó, âèñóíóòó Êàääàôі, âè-
êëàäåíî â éîãî ãîëîâíіé ïðàöі – «Çåëåíіé êíèçі». Äæàìàõіðіÿ
(îôіöіéíà íàçâà äåðæàâíîãî ëàäó Ëіâії) ó ïåðåêëàäі ç àðàá-
ñüêîї îçíà÷àє «âëàäà íàðîäíèõ ìàñ». Ó 1977 ð. áóëà ïðèéíÿòà
Äåêëàðàöіÿ, ÿêà ïðîãîëîñèëà íîâó íàçâó êðàїíè «Ñîöіàëі-
ñòè÷íà Íàðîäíà Ëіâіéñüêà Àðàáñüêà Äæàìàõіðіÿ» (ÑÍËÀÄ),
çàêîíîäàâñòâî ÿêîї ґðóíòóєòüñÿ íà Êîðàíі. Ïðîòå íàéâèùèé
çàêîíîäàâ÷èé îðãàí – Çàãàëüíèé íàðîäíèé êîíãðåñ – íå çìіã
âèáðàòè ñâîãî ãîëîâó. Ó ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàðіàò áóëî îáðàíî
Êàääàôі (ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð) і ÷åòâåðî éîãî íàéáëèæ÷èõ
ñîðàòíèêіâ. Çà äâà ðîêè ï’ÿòіðêà êåðìàíè÷іâ ïіøëà ó âіäñòàâ-

фіфі
л по 

Повне ім’я – Муаммар
Мухаммад абдас-Салам

абу-Маньяр
аль-Каддафі
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êó ç äåðæàâíèõ ïîñàä, ïîñòóïèâøèñü ïðîôåñіéíèì óïðàâëіí-
öÿì. Ç òîãî ÷àñó äî ïîâàëåííÿ ðåæèìó â 2011 ð. ï’ÿòіðêà
âîæäіâ іìåíóâàëàñÿ Ðåâîëþöіéíèì êåðіâíèöòâîì. Ìóàì ìàð 
Êàääàôі îôіöіéíî áóâ ëèøå ëіäåðîì ëіâіéñüêîї ðåâîëþöії, ïðî-
òå âіí ìàâ ðåàëüíèé âïëèâ íà ïðîöåñ óõâàëåííÿ ïîëіòè÷íèõ,
åêîíîìі÷íèõ і âіéñüêîâèõ ðіøåíü.

§ 4. Поняття і види соціальних норм. 
Поняття та ознаки права

Поміркуйте!

Г. Сковорода про необхідність дотримання правил поведінки:

Братайся не з тим, котрий зло ховає,
Знай: добрий лише добро в серці має.
Ти завжди роби не як вітрогони,
А як тебе вчать мудротні закони.

 Який сенс український філософ вкладає в поняття «муд ротні закони»?
 Чи відповідає цьому визначенню сучасне українське законодавство? 

1. Ïîíÿòòÿ і âèäè ñîöіàëüíèõ íîðì

Äëÿ òîãî ùîá æèòè ñåðåä іíøèõ ëþäåé (òîáòî ó ñóñïіëüñòâі),
âè ìàєòå äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ íîðì ïîâåäіíêè, ÿêі іñíóþòü
ó íüîìó. Çàãàëüíі ïðàâèëà ïîâåäіíêè, ùî ñêëàëèñÿ â ïåâíîìó
ñóñïіëüñòâі, íàçèâàþòü ñîöіàëüíèìè íîðìàìè.

Âèîêðåìëþþòü òàêі âèäè ñîöіàëüíèõ íîðì:

Норми моралі
Це правила поведінки, які склалися в суспільстві під
впливом громадської думки відповідно до уявлень про
добро і зло, обов’язок, честь і гідність, які забезпечу-
ються через внутрішнє переконання та засоби громад-
ського впливу.

Норми права
Це вид соціальних норм, що встановлюються і охоро-
няються державою.
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Це норми, що регулюють поведінку і специфічні куль-
тові дії, засновані на вірі в існування Бога.

Корпоративні норми
Це правила поведінки, які встановлюються і забезпе-
чуються обۥєднаннями громадян.

Звичаї чи традиції
Це вид соціальних норм, який склався історично та
закріплений у суспільній практиці внаслідок багатора-
зового повторення.

Óñі ïåðåðàõîâàíі íîðìè ìàþòü ïåâíі îçíàêè, îáóìîâëåíі
îñîáëèâîñòÿìè їõ ôîðìóâàííÿ, ìåòîäàìè âïëèâó íà ïîâåäіíêó
ñóá’єêòіâ òîùî. Àëå êîæíіé ç íèõ ïðèòàìàííі é çàãàëüíі äëÿ
âñіõ ñîöіàëüíèõ íîðì îçíàêè:

 є çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè (äіþòü áåçïåðåðâíî â ÷àñі, íàäі-
ëåíі áàãàòîðàçîâîþ äієþ і çâåðíåíі äî íåâèçíà÷åíîãî êîëà
îñіá);

 âèíèêàþòü óíàñëіäîê ñâіäîìî-âîëüîâîї äіÿëüíîñòі ëþäåé
(îäíі ñòâîðþþòüñÿ â ïðîöåñі öіëüîâîї äіÿëüíîñòі, іíøі âè-
íèêàþòü óíàñëіäîê áàãàòîðàçîâèõ ïîâòîðþâàíèõ àêòіâ
ïîâåäіíêè, òðåòі ôîðìóþòüñÿ ó âèãëÿäі ïðèíöèïіâ, ÿêі
çàêðіïëþþòüñÿ â ñóñïіëüíіé ñâіäîìîñòі);

 ñïðÿìîâàíі íà ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, ïîâå-
äіíêè â ñóñïіëüñòâі;

 âèíèêàþòü ó ïðîöåñі іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó і ôóíêöіîíó-
âàííÿ ñóñïіëüñòâà;

 âіäïîâіäàþòü òèïó êóëüòóðè і õàðàêòåðó ñîöіàëüíîї îðãà-
íіçàöії ñóñïіëüñòâà.

Соціальні норми – це правила поведінки загального характе-
ру, які виникли в процесі історичного розвитку, регулюють
різні сфери су спільних відносин та забезпечуються різнома-
нітними засобами соціального впливу.
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2. Ïîíÿòòÿ і îçíàêè ïðàâà
Ó ñèñòåìі ñîöіàëüíèõ íîðì ïðàâî ïîñіäàє ïðîâіäíå ìіñöå.
Ðîçãëÿíåìî íàéâàæëèâіøі îçíàêè ïðàâà, ÿêі õàðàêòåðè-

çóþòü éîãî ÿê ñïåöèôі÷íó ñè ñòåìó ðåãóëþâàííÿ ñóñïіëüíèõ
âіäíîñèí.

 Ïðàâî âñòàíîâëþєòüñÿ àáî ñàíêöіîíóєòüñÿ äåðæàâîþ
÷è íàñåëåííÿì ïіä ÷àñ ðåôåðåíäóìó. Âîíî є єäèíèì
ðіçíîâèäîì íîðì, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ òà ïðèéìàþòüñÿ çà 
ïåâíîþ ïðîöåäóðîþ.

 Âіäïîâіäíіñòü ïðàâà іäåàëàì ñïðàâåäëèâîñòі і ñâîáîäè
îçíà÷àє, ùî ïðàâî âòіëþє â æèòòÿ îñíîâíі ïðàâà і ñâîáîäè
ëþäèíè é ãðîìàäÿíèíà, âèçíàíі ó ñâіòîâîìó ñïіâòîâàðè-
ñòâі, є ìіðîþ ñâîáîäè і ðіâíîñòі ëþäåé, âñòàíîâëåíîї äåð-
æàâîþ òàê, ùîá ñâîáîäà îäíîãî íå îáìåæóâàëà ñâîáîäó
іíøîãî. І öієþ ìіðîþ є ñïðàâåäëèâіñòü.

 Ïðàâî ìàє íîðìàòèâíèé õàðàêòåð. Çíà÷åííÿ íîðìàòèâ-
íîñòі â ïðàâîâіé ñôåðі – öå íå ëèøå ôîðìóâàííÿ òèïîâîãî
ïðàâèëà, à äåùî áіëüøå – ãàðàíòіÿ çäіéñíåííÿ ñóá’єê-
òèâíîãî ïðàâà. Âîëîäіþ÷è ñóá’єêòèâíèì ïðàâîì, ëþäèíà
íå ïðîñòî âіëüíà ó ñâîїõ äіÿõ, її ñâîáîäà çàáåçïå÷åíà, çà-
õèùåíà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèìè íîðìàìè äåðæàâè.

 Ôîðìàëüíà âèçíà÷åíіñòü ïðàâà äî ïåâíîї ìіðè âëàñòèâà é 
іíøèì íîðìàòèâíèì ñèñòåìàì. Òàê, êîðïîðàòèâíі íîðìè
çàêðіïëþþòüñÿ â ñòàòóòàõ, ïîëîæåííÿõ òà іíøèõ íîðìà-
òèâíèõ àêòàõ. Ðåëіãіéíі íîðìè-çàïîâіäі ñôîðìóëüîâàíі ó
ñâÿùåííèõ êíèãàõ. Äåðæàâà, íà âіäìіíó âіä íèõ, íàäàє
ïðàâó îôіöіéíó ôîðìó âèðàçó. Íîðìè ïðàâà çàêðіïëþþòüñÿ
â çàêîíàõ, іíøèõ íîðìàòèâíèõ àêòàõ. Ñàìå äåðæàâà íàäàє
ôîðìі ïðàâîâèé çìіñò. Çâ’ÿçîê ñóñïіëüñò âà, äåðæàâè і ïðà-
âà â àñïåêòі, ÿêèé ðîçãëÿäàєòüñÿ, ìîæíà îïèñàòè ôîð-
ìóëîþ – «çìіñò ïðàâà ñòâîðþєòüñÿ ñó ñïіëüñòâîì, ôîðìà
ïðàâà – äåðæàâîþ».

 Çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð, òîáòî íîðìè ïðàâà
ïîøèðþþòüñÿ íà âñіõ ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí і є äëÿ 
íèõ îáîâ’ÿçêîâèìè.

 Ñèñòåìíіñòü. Ïðàâî – ñêëàäíå ñèñòåìíå óòâîðåííÿ. Âіä-
ñóòíіñòü õî÷à á îäíîãî ç åëåìåíòіâ äåôîðìóє ïðàâî, і âîíî
âòðà÷àє âëàñòèâіñòü åôåêòèâíîãî ðåãóëÿòîðà ñóñïіëüíèõ
âіäíîñèí і ïîâåäіíêè ëþäåé.

 Çàáåçïå÷åíіñòü ìîæëèâіñòþ äåðæàâíîãî ïðèìóñó. Öÿ
ñïåöèôі÷íà îçíàêà ïðàâà âіäðіçíÿє éîãî âіä іíøèõ ñî öі àëü-
íèõ íîðì. Äåðæàâíèé ïðèìóñ – öå ÷èííèê, ÿêèé äàє çìîãó
÷іòêî ðîçìåæîâóâàòè ïðàâà é îáîâ’ÿçêè, òîáòî ñôåðó îñî-
áèñòîї ñâîáîäè òà її ìåæі.



35

РОЗДІЛ  I

В
ст

уп
 д

о 
те

ор
ії 

де
рж

ав
и 

і п
ра

ва

Право – система загальнообов’язкових, формально визначе-
них правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і 
охороняються державою та регулюють суспільні відносини 
між людьми.

3. Äæåðåëà òà ôîðìè ïðàâà: ïîíÿòòÿ і âèäè
Ïîíÿòòÿ «äæåðåëà ïðàâà» ìàє áàãàòî òðàêòóâàíü. Ñóñïіëüíі

âіäíîñèíè ñòâîðþþòü ïåâíі âèìîãè, ÿêі і çàêðіïëþþòüñÿ ó
ïðîïèñàíèõ ïðàâèëàõ ïîâåäіíêè.

Îñêіëüêè ïðàâîâі íîðìè є ïðàâîòâîð÷іñòþ óïîâíîâàæåíèõ
îðãàíіâ äåðæàâè, òî äæåðåëîì ïðàâà âèñòóïàє âîëÿ äåðæàâè.

Îäíàê íàé÷àñòіøå ïіä äæåðåëîì ïðàâà ðîçóìіþòü ïðàâîâі
àêòè. Òàêі àêòè ìîæóòü íàáóâàòè ðіçíîї ôîðìè, çâіäñè і ðîç-
ðіçíÿþòü ôîðìè ïðàâà.

Форма права – способи юридичного виразу права, що фор-
мально закріплюють та організовують правові явища.

Ïðàâî çàâæäè ïîâèííî ìàòè ïåâíó ôîðìó, à ôîðìà ìàє áóòè
çìіñòîâíîþ. ßêùî íîðìі íå íàäàíî ïåâíîї ôîðìè, òî âîíà
çàëè øàєòüñÿ íîðìîþ ïîâåäіíêè, à íå íîðìîþ ïðàâà.

Правовий
звичай

Правовий
(судовий чи 

адміністративний)
прецедентр

Нормативно-
правовий акт

Нормативний
договір

Форми
права

Ïåðøîþ іñòîðè÷íîþ ôîðìîþ ïðàâà є ïðàâîâèé çâè÷àé.
Ïðàâîâèé çâè÷àé – öå ñàíêöіîíîâàíå äåðæàâîþ çâè÷àєâå ïðà-

âèëî ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ÿêå â ðåçóëüòàòі áàãàòîðà-
çîâîãî ïîâòîðåííÿ âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó ñòàëî òðàäèöієþ.

Íå êîæíèé çâè÷àé ñòàє ïðàâîâèì, à òіëüêè òîé, ÿêèé âіäïî-
âіäàє іíòåðåñàì ïåâíîї ãðóïè ëþäåé, òієї ÷è іíøîї ñîöіàëüíîї
ñïіëüíîñòі àáî ñóñïіëüñòâà â öіëîìó.

Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò – ðіøåííÿ ñóäîâîãî àáî àäìіíіñòðà-
òèâíîãî îðãàíó, ÿêîìó íàäàєòüñÿ äåðæàâîþ ôîðìàëüíà îáîâ’ÿç-
êîâіñòü, і âîíî ñòàє íîðìîþ, çðàçêîì ïіä ÷àñ ðîçãëÿäó âñіõ
ïîäіáíèõ ñïðàâ ó ìàéáóòíüîìó.

Ïðàâîâèé ïðåöåäåíò òèïîâèé äëÿ êðàїí, ùî íàëåæèòü äî
àíãëî-àìåðèêàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї.

Íîðìàòèâíèé äîãîâіð – ïðàâèëî ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàê-
òåðó, ùî âñòàíîâëþєòüñÿ çà âçàєìíîþ äîìîâëåíіñòþ êіëüêîõ
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ñóá’єêòіâ і çàáåçïå÷óєòüñÿ äåðæàâîþ (íàïðèêëàä, êîëåêòèâ-
íèé äîãîâіð).

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò – öå ïèñüìîâèé äîêóìåíò êîì-
ïåòåíòíîãî ñóá’єêòà ïðàâà, ó ÿêîìó çàêðіïëþþòüñÿ ïðàâèëà 
ïîâåäіíêè çàãàëüíîãî õàðàêòåðó, ùî çàáåçïå÷óþòüñÿ äåðæà-
âîþ. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò є îñíîâíîþ ôîðìîþ ïðàâà ðî-
ìàíî-ãåðìàíñüêîї ïðàâîâîї ñіì’ї (äî ÿêîї íàëåæèòü і Óêðàїíà) 
і ìàє íèçêó ïåðåâàã ïåðåä іíøèìè äæåðåëàìè ïðàâà:

 íîðìàòèâíèé àêò ìîæå áóòè îïåðàòèâíî âèäàíèé і çìіíå-
íèé ó áóäü-ÿêіé ñâîїé ÷àñòèíі, ùî äàє çìîãó âіäíîñíî
øâèäêî ðåàãóâàòè íà ñîöіàëüíі ïðîöåñè â ñóñïіëüñòâі;

 íîðìàòèâíі àêòè, ÿê ïðàâèëî, ñèñòåìàòèçîâàíі, ùî äàє
çìîãó ëåãêî îðієíòóâàòèñÿ â ñèñòåìі çàêîíîäàâñòâà;

 íîðìàòèâíі àêòè äàþòü ìîæëèâіñòü òî÷íî ôіêñóâàòè çìіñò
ïðàâîâèõ íîðì, ùî ñïðèÿє ïðîâåäåííþ єäèíîї ïîëіòèêè,
íå äîïóñêàє äîâіëüíîãî òëóìà÷åííÿ.

4. Ñèñòåìà ïðàâà òà її åëåìåíòè

Іñíóþ÷èé ñîöіàëüíèé ëàä ñóñïіëüñòâà і äåðæàâè âèçíà÷àє 
ñè ñòåìó ïðàâà, éîãî âíóòðіøíþ áóäîâó. Ñèñòåìà ïðàâà ïîêà-
çóє, ç ÿêèõ ÷àñòèí ñêëàäàєòüñÿ ïðàâî і ÿê âîíè ñïіââіäíîñÿòüñÿ 
ìіæ ñîáîþ. Êîæíîìó іñòîðè÷íîìó òèïó ïðàâà âëàñòèâà ñâîÿ
ñèñòåìà, ùî âіäáèâàє îñîáëèâîñòі òèïó äåðæàâè.

Система права – об’єктивно зумовлена внутрішня організа-
ція права, що відображається в єдності та узгодженості всіх 
її норм, диференційованих за галузями, підгалузями, інститу-
тами та нормами права.

Öåíòðàëüíîþ ëàíêîþ ñèñòåìè ïðàâà є ãàëóçü ïðàâà.
Ãàëóçü ïðàâà – óïîðÿäêîâàíà ñóêóïíіñòü ïðàâîâèõ íîðì,

ùî ðåãóëþþòü ïåâíó ñôåðó ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí.
Ó ñâіòîâіé ïðàêòèöі ïðàâîâі íîðìè ïîäіëÿþòü íà íîðìè

ïóá ëі÷íîãî òà íîðìè ïðèâàòíîãî ïðàâà.
Ïóáëі÷íå ïðàâî – öå ñèñòåìà íîðì, ùî âðåãóëüîâóþòü âіä-

íîñèíè ìіæ äåðæàâíèìè îðãàíàìè òà ìіæ äåðæàâîþ é îñîáîþ
(ñó ñïіëüñòâîì). Ñàìå òîìó äî ïóáëі÷íîãî ïðàâà ìîæíà âіäíåñ òè 
òàêі ãàëóçі ïðàâà, ÿê êîíñòèòóöіéíå, àäìіíіñòðàòèâíå, ôіíàí-
ñîâå, êðèìіíàëüíå òà äåÿêі іíøі.

Ïðèâàòíå ïðàâî – öå ñèñòåìà íîðì, ùî âðåãóëüîâóþòü âіä-
íîñèíè ìіæ ïðèâàòíèìè ôіçè÷íèìè òà þðèäè÷íèìè îñîáàìè.
Öå òàêі ãàëóçі ïðàâà, ÿê öèâіëüíå, òðóäîâå, ñіìåéíå òîùî.

Àëå òàêèé ïîäіë ïðàâîâèõ íîðì äëÿ ïðàâîâîї ñèñòåìè
Óêðàїíè íå є õàðàêòåðíèì, îñêіëüêè òóò òðàäèöіéíî â îñíîâі
ðîç ïîäіëó ïðàâà íà ãàëóçі é іíñòèòóòè ëåæàòü äâà îñíîâíèõ 
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êðèòåðії – ïðåäìåò і ìåòîä ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ. Ïðåäìå-
òîì ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ є òà ñôåðà ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí,
ÿêó ðåãóëþє ïåâíà ãàëóçü.

ивільний кодекс України

Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством
Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові

відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, майновій 
самостійності їх учасників.

Метод правового регулювання – це засоби і способи впливу 
права на суспільні відносини. Наприклад, для методу право-
вого регулювання в цивільному праві характерна рівність
учасників правовідносин, тобто диспозитивний метод.

Ðîçïîäіë íà ãàëóçі ïðàâà:
 Êîíñòèòóöіéíå ïðàâî – âðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ÿêі

ñêëàäàþòüñÿ â ïðîöåñі îðãàíіçàöії é çäіéñíåííÿ äåðæàâ-
íîї âëàäè òà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

 Öèâіëüíå ïðàâî – ðåãóëþє ìàéíîâі é îñîáèñòі íåìàéíîâі
âіäíîñèíè, ùî ïîâ’ÿçàíі ÿê ç ìàéíîâèìè, òàê і íå ïîâ’ÿ-
çàíі ç íèìè.

 Êðèìіíàëüíå ïðàâî – âèçíà÷àє äіÿííÿ, ÿêі âèçíàþòüñÿ
çëî÷èíàìè, é ìіðè ïîêàðàííÿ, ùî íàëåæèòü çàñòîñîâóâà-
òè äî îñіá, ÿêі їõ ñêîїëè.

 Àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâî – ðåãóëþє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëà-
äàþòüñÿ ó ñôåðі óïðàâëіíñüêîї äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îð-
ãàíіâ, òà âèçíà÷àє äіÿííÿ, ùî є àäìіíіñòðàòèâíèìè ïðà-
âîïîðóøåííÿìè.

 Ôіíàíñîâå ïðàâî – ðåãóëþє âіäíîñèíè, ÿêі ñêëàäàþòüñÿ ó
ïðîöåñі ôіíàíñîâîї äіÿëüíîñòі äåðæàâíèõ îðãàíіâ.

 Òðóäîâå ïðàâî – âðåãóëüîâóє âіäíîñèíè, ó ÿêі âñòóïàþòü
îñîáè ç ïðèâîäó ïðàöі.

 Ñіìåéíå ïðàâî – âðåãóëüîâóє øëþáíî-ñіìåéíі òà ïðèðіâ-
íÿíі äî íèõ âіäíîñèíè.

 Åêîëîãі÷íå; çåìåëüíå; ãîñïîäàðñüêå; æèòëîâå ïðàâî òà
іíøі ãàëóçі.

Ãàëóçі ïðàâà ó ñâîþ ÷åðãó ñêëàäàþòüñÿ ç ïðàâîâèõ іíñòèòóòіâ.
Іíñòèòóò ïðàâà – âіäîêðåìëåíà ãðóïà âçàєìîçâ’ÿçàíèõ

ïðàâîâèõ íîðì (ïðèïèñіâ), ùî ðåãóëþþòü ïåâíèé âèä ñóñïіëü-
íèõ âіäíîñèí і óòâîðþþòü ñàìîñòіéíèé åëåìåíò ñèñòåìè ïðàâà.

Íàïðèêëàä, ãàëóçü öèâіëüíîãî ïðàâà Óêðàїíè âêëþ÷àє òàêі
іíñòèòóòè, ÿê іíñòèòóò ïðàâà âëàñíîñòі, іíñòèòóò çîáîâ’ÿ çàëü-
íîãî ïðàâà, іíñòèòóò ñïàäêóâàííÿ òà іí.
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Ïåðâèííèì ëàíöþæêîì ñèñòåìè ïðàâà є ïðàâîâà íîðìà.

Система 
права

Галузь
права

Правовий
інститут

Правова
норма

Правова норма – загальнообов’язкове, формально визна-
чене, встановлене або санкціоноване правило поведінки, яке
впливає на суспільні відносини з метою їх впорядкування.

Äëÿ ïðàâîâîї íîðìè õàðàêòåðíі єäíіñòü, öіëіñíіñòü, íåïî-
äіëüíіñòü, îñîáëèâà ñòðóêòóðà.

Ñòðóêòóðà íîðìè – öå áóäîâà і âíóòðіøíÿ ôîðìà îðãàíі-
çàöії ñèñòåìè, ÿêà âèðàæàє ÿê єäíіñòü çâ’ÿçêіâ ìіæ åëåìåíòà-
ìè, òàê і çàêîíè öèõ âçàєìîçâ’ÿçêіâ.

Ñòðóêòóðà íîðìè ïðàâà є ôîðìîþ її âíóòðіøíüîãî çìіñòó.
Òðàäèöіéíî ââàæàєòüñÿ, ùî ïðàâîâà íîðìà ìàє ïîòðіéíó
ñòðóê òóðó. Äî íåї âõîäÿòü:
 ãіïîòåçà (÷àñòèíà íîðìè ïðàâà, ùî âèçíà÷àє óìîâè, çà 

íàÿâíîñòі ÿêèõ ñóá’єêòè ïðàâà ìàþòü çäіéñíþâàòè ñâîї
ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè);

 äèñïîçèöіÿ (âèçíà÷àє ñàìå ïðàâèëî ïîâåäіíêè, âіäïîâіäíî 
äî ÿêîãî äîçâîëÿєòüñÿ, çàáîðîíÿєòüñÿ àáî ðåêîìåíäóєòüñÿ
çäіéñíåííÿ ïåâíèõ äіé);

 ñàíêöіÿ (÷àñòèíà íîðìè, ÿêà â ðàçі її íåâèêîíàííÿ âè-
çíà÷àє çàõîäè ùîäî âіäíîâëåííÿ ïîðóøåíîãî ïðàâà òà 
ïîêàðàííÿ ïðàâîïîðóøíèêà).

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.
1. Âèçíà÷òå, äî ÿêîãî äæåðåëà ïðàâà íàëåæàòü ïîñòàíîâè

ïëåíóìó Âåðõîâíîãî Ñóäó Óêðàїíè.
À Ïðàâîâîãî çâè÷àþ
Á Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà
Â Ïðàâîâîãî ïðåöåäåíòó
Ã Íîðìàòèâíîãî äîãîâîðó

2. Âèçíà÷òå, ÿêі ç ïåðåðàõîâàíèõ íèæ÷å ãàëóçåé ÍÅ íàëå-
æàòü äî ïóáëі÷íîãî ïðàâà.

À Ãîñïîäàðñüêå      Â  Ñіìåéíå
Á Êðèìіíàëüíå Ã  Àäìіíіñòðàòèâíå
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3. Âèçíà÷òå ãіïîòåçó â ñòàòòі 135 (Çàëèøåííÿ â íåáåçïåöі)
Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè.

«Çàâіäîìå çàëèøåííÿ áåç äîïîìîãè îñîáè, ÿêà ïåðåáóâàє â 
íåáåçïå÷ íîìó äëÿ æèòòÿ ñòàíі і ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñòі
âæèòè çàõîäіâ äî ñàìîçáåðåæåííÿ ÷åðåç ìàëîëіòñòâî, ñòà-
ðіñòü, õâîðîáó àáî âíàñëіäîê іíøîãî áåçïîðàäíîãî ñòàíó, ÿêùî
òîé, õòî çàëèøèâ áåç äîïîìîãè, çîáîâ’ÿçàíèé áóâ ïіêëóâàòè-
ñÿ ïðî öþ îñîáó і ìàâ çìîãó íàäàòè їé äîïîìîãó, à òàêîæ ó
ðàçі, êîëè âіí ñàì ïîñòàâèâ ïîòåðïіëîãî â íåáåçïå÷íèé äëÿ
æèòòÿ ñòàí, – êàðàєòüñÿ îáìåæåííÿì âîëі íà ñòðîê äî äâîõ
ðîêіâ àáî ïîçáàâëåííÿì âîëі íà òîé ñàìèé ñòðîê».

À Çàâіäîìå çàëèøåííÿ áåç äîïîìîãè
Á Îñîáà, ÿêà ïåðåáóâàє â íåáåçïå÷íîìó äëÿ æèòòÿ ñòàíі і

ïîçáàâëåíà ìîæëèâîñòі âæèòè çàõîäіâ äî ñàìîçáåðå æåí-
íÿ ÷åðåç ìàëîëіòñòâî, ñòàðіñòü, õâîðîáó àáî âíàñëіäîê
іíøîãî áåçïîðàäíîãî ñòàíó

Â Êàðàєòüñÿ îáìåæåííÿì âîëі íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ
Ã Êàðàєòüñÿ ïîçáàâëåííÿì âîëі íà ñòðîê äî äâîõ ðîêіâ

ІІ. Íà çâіòü åëåìåíòè ïðàâîâîї íîðìè. Äàéòå їõ âèçíà÷åííÿ.
Óêàæіòü åëåìåíòè ó ñòàòòі íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà. Äîâå-
äіòü ñâîþ äóìêó.

Ñòàòòÿ 173–1 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâî-
ïîðóøåííÿ:

«Ïîøèðåííÿ íåïðàâäèâèõ ÷óòîê, ùî ìîæóòü âèêëèêàòè
ïàíіêó ñåðåä íàñåëåííÿ àáî ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó,
òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó âіä äåñÿòè äî ï’ÿò íàä-
öÿòè íåîïîäàòêîâóâàíèõ ìіíіìóìіâ äîõîäіâ ãðîìàäÿí àáî âè-
ïðàâíі ðîáîòè íà ñòðîê äî îäíîãî ìіñÿöÿ ç âіäðàõóâàííÿì
äâàäöÿòè ïðîöåíòіâ çàðîáіòêó».

ІІІ. Ïðî÷èòàéòå ïðèêëàäè ïðàâîâèõ íîðì. Ïîäóìàéòå, äî
ÿêîї ãàëóçі ïðàâà íàëåæèòü òà ÷è іíøà íîðìà.
  Áàòüêè çîáîâ’ÿçàíі ïіêëóâàòèñÿ ïðî çäîðîâ’ÿ äèòèíè, її

ôіçè÷íèé, äóõîâíèé òà ìîðàëüíèé ðîçâèòîê.
  Çàáîðîíÿєòüñÿ çàëó÷àòè ïðàöіâíèêіâ, ìîëîäøå íіæ 18 ðî-

êіâ äî íі÷íèõ, íàäóðî÷íèõ ðîáіò і ðîáіò ó âèõіäíі äíі.
  Íåïîâíîëіòíÿ îñîáà ìàє ïðàâî ñàìîñòіéíî ðîçïîðÿäæàòè-

ñÿ ñâîїì çàðîáіòêîì, ñòèïåíäієþ àáî іíøèìè äîõîäàìè.
  Óêðàїíà є ðåñïóáëіêîþ.
  Õóëіãàíñòâî – ãðóáå ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó ç

ìîòèâіâ ÿâíîї íåïîâàãè äî ñóñïіëüñòâà, ùî ñóïðîâîäæó-
єòüñÿ îñîáëèâîþ çóõâàëіñòþ ÷è âèíÿòêîâèì öèíіçìîì.

ІV. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ñîöіàëüíèõ íîðì. ßêó ðîëü âîíè âіäі-
ãðàþòü ó æèòòі îêðåìîї ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà â öіëîìó?
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§ 5. Соціальні норми в житті людей
Практичне заняття 1

1. Âèäè ñîöіàëüíèõ íîðì

Äëÿ òîãî ùîá æèòè ñåðåä іíøèõ ëþäåé (òîáòî â ñóñïіëüñòâі),
ïîòðіáíî äîòðèìóâàòèñÿ ïåâíèõ íîðì ïîâåäіíêè, ÿêі іñíóþòü â
íüîìó, – ñîöіàëüíèõ íîðì.

Робота в групах

Ïîïðàöþéòå ç òåêñòàìè (êîæíà ãðóïà îáèðàє îäèí òåêñò) 
і äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.

1. ßêèé âèä ñîöіàëüíèõ íîðì çàëåæíî âіä ñïîñîáó âñòàíîâ-
ëåííÿ і çàáåçïå÷åííÿ âіäîáðàæåíî â òåêñòі?

2. Äàéòå âèçíà÷åííÿ öüîãî âèäó ñîöіàëüíîї íîðìè.
3. Äîâåäіòü âàøó äóìêó ñëîâàìè ç òåêñòó.
Òåêñòè äëÿ ðîáîòè ó ãðóïàõ.

А. ...Серед українців свято Купала (7 липня) відзна чала 
молодь. Святкування починалось з прикрашання ку-
пальського дерева на березі річки, ставка – купай лиці, 
для чого обиралася вишня, верба або чорноклен. Дів-
чата прикрашали його стрічками, завивали з гілок вінки. 
Вони ж робили й ляльку Марену. Довкола дерева водили 
«кривого танцю», співали купальських пісень.

Увечері запалювали вогнище. Після завершення святкування купайлицю
спалювали й недогорілою топили у воді. Купальська ніч вважалася чарівною,
у цю ніч за повір’ями цвіте квітка папороті, хто б її мав, той все на світі знав,
міг знайти будь-який скарб, і тому багатство саме до рук ішло...

Б. Церкви на Трійцю неначе перетворювалися на гаї. 
Уздовж стін та іконостаса рядами ставили зрубані моло-
ді берізки, образи прикрашали живими квітами, підлогу 
покривали луговими травами. Духівництво одягалося в 
зеле ні парчеві шати. Дівчата вплітали в коси зелені 
стрічки.

Під час служби всі слухають молитви священика,
стоячи на колінах та опустивши голови на букети квітів. Вважається, що в
цей час у людини повинно бути стільки сліз розчулення і каяття за свої гріхи,
щоб на кожну квітку впала сльозинка – «роса благодаті».

В. Зі Статуту «Українського козацтва»
«Українське козацтво» – міжнародна національно-

патріотична і оборонно-спортивна Всеукраїнська гро-
мадська організація козацтва України, продовжувач
ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, 
їх традицій.
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Дійсними членами (козаками) мають право бути: нащадки українського
козацького роду, громадяни України або українці української діаспори, які
 досягли 18-річного віку, стоять на засадах захисту державності України,
 пройшли випробувальний термін один рік і виявили глибокі українські па-
тріотичні переконання, стоять на засадах розбудови й захисту самостійної,
незалежної, соборної, демократичної держави України, склали присягу і здій-
снюють суспільно корисну для України діяльність.

Г. Кожному гарантується право на свободу думки і сло-
ва, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використо-
вувати і поширювати інформацію усно, письмово або в
інший спосіб – на свій вибір.

Д. Із казки «Сірко»
В одного чоловіка був собака Сірко – тяжко старий.

Увесь вік вірою й правдою служив пес хазяїну. Бачить
хазяїн, що із собаки вже нічого не буде – прогнав його
від себе.

Никає Сірко полем, і так йому гірко! Коли ж підхо-
дить вовк та й питає:

– Чого ти тут ходиш?
– Що ж, брате, – Сірко йому відказує, – прогнав мене хазяїн, то й ходжу...

2. Ðîëü ñîöіàëüíèõ íîðì ó æèòòі ñóñïіëüñòâà

рацюємо самостійно

Çàâäàííÿ 1
Äîáåðіòü äî êîæíîãî âèäó ñîöіàëüíèõ íîðì íå ìåíøå ÿê äâі

õàðàêòåðèñòèêè.

À Ìîðàëü
Á Ïðàâîâі íîðìè
Â Êîðïîðàòèâíі íîðìè
Ã Çâè÷àї, òðàäèöії
Ä Ðåëіãіéíі íîðìè

1 Ðåãóëþþòü ñïåöèôі÷íі êóëüòîâі äії
2 Óñòàíîâëþþòüñÿ äåðæàâîþ àáî íàðîäîì ïіä ÷àñ ðåôåðåí-

äóìó
3 Ðåãóëþþòü äіÿëüíіñòü, îáóìîâëåíó çàâäàííÿìè ïåâíèõ

îá’єäíàíü ãðîìàäÿí
4 Âіäîáðàæàþòüñÿ â ñòàòóòàõ, «ñâÿùåííèõ» êíèãàõ òà òåê-

ñòàõ
5 Çàêðіïëåíі â ñóñïіëüíіé ïðàêòèöі âíàñëіäîê áàãàòîðàçî-

âîãî ïîâòîðåííÿ
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6 Ñêëàëèñÿ â ñóñïіëüñòâі ïіä âïëèâîì ãðîìàäñüêîї äóìêè 
âіäïîâіäíî äî óÿâëåíü ïðî äîáðî і çëî, îáîâ’ÿçîê, ñïðà-
âåäëèâіñòü, ÷åñòü

7 Ïåðåäàþòüñÿ âіä ïîêîëіííÿ äî ïîêîëіííÿ і õàðàêòåðèçó-
þòü òèï ïîâåäіíêè

8 Ìàє çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâèé õàðàêòåð
9 Óñòàíîâëþþòüñÿ і çàáåçïå÷óþòüñÿ îá’єäíàííÿìè ãðîìà-

äÿí
10 Çàáåçïå÷óþòüñÿ ÷åðåç âíóòðіøíє ïåðåêîíàííÿ òà çàñîáè

ãðîìàäñüêîãî âïëèâó

Працюємо самостійно

äàííÿ 2
Âèêîðèñòîâóþ÷è îñîáëèâîñòі ïåâíèõ âèäіâ ñîöіàëüíèõ

íîðì, ïіäãîòóéòå êîðîòêèé ñïі÷ ïðî ðîëü òієї ÷è іíøîї íîðìè
â æèòòі ñóñïіëüñòâà.

Запитання та завдання

1. Ïîÿñíіòü «çîëîòå ïðàâèëî» ìîðàëі, âіäîìå ç íàéäàâíіøèõ 
÷àñіâ: «Íå ðîáè ùîäî іíøèõ òàê, ÿê òè íå õîòіâ áè, ùîá âîíè
ðîáèëè ùîäî òåáå».

2. Óçÿâøè çà çðàçîê àôîðèçì іç ïîâіñòі Àíòóàíà äå Ñåíò-
Åêçþïåðі «Ìàëåíüêèé ïðèíö»: «Є òàêå òâåðäå ïðàâèëî. Âñòàâ
óðàíöі, óìèâñÿ, ïðèâіâ ñåáå ó ïîðÿäîê – é âіäðàçó æ íàâåäè 
ïîðÿäîê íà ñâîїé ïëàíåòі», – ñêëàäè ñâіé «Êîäåêñ ïîâåäіíêè». 

Çîáðàçè éîãî íà ñóâîї òà ïðèãîòóéñÿ çàõèñòèòè íà íàñòóï-
íîìó óðîöі.
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РОЗДІЛ ІІ 
ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

§ 6. Правовідносини
Поміркуйте!

Байка «У вагоні»
Увійшла жінка у вагон з повним кошиком, сіла і сидить. Аж ось і квитки

перевіряють.
– Пані, – каже провідник, – у вас є квиток?
– Є, – каже та, показуючи.
– Цей не годиться, – каже провідник, дивлячись на квиток.
– Як не годиться?! – дивується жінка. – Сім днів годився, а тепер не

 годиться?!

 Чи можна назвати дії особи в цій життєвій ситуації правомірними?
 На звіть приклади конкретних життєвих ситуацій (дій чи подій), які пе-

редбачені правовими нормами.

1. Ïîíÿòòÿ òà îçíàêè ïðàâîâіäíîñèí

Âіäíîñèíè ìіæ ëþäüìè òà їõ îá’єäíàííÿìè â ðåàëüíîìó
æèòòі ìàþòü ðіçíîìàíіòíі ôîðìè âèÿâëåííÿ. Âîíè ìîæóòü
áóòè ðåëіãіéíèìè, ïîëіòè÷íèìè, ìîðàëüíèìè, íàöіîíàëüíèìè,
ó òîìó ÷èñëі і ïðàâîâèìè. Ïðàâîâèìè є âіäíîñèíè ìіæ ëþäüìè,
ÿêі âèíèêàþòü ïіä ÷àñ ðåàëіçàöії ìîäåëі ïîâåäіíêè ñóá’єêòà,
ïåðåäáà÷åíîї íîðìîþ ïðàâà.

Ïðàâîâі íîðìè є îñîáëèâèì, îôіöіéíèì ðåãóëÿòîðîì ñó-
ñïіëüíèõ âіäíîñèí. Ðåãóëþþ÷è òі ÷è іíøі ñóñïіëüíі âіäíîñè-
íè, âîíè òèì ñàìèì íàäàþòü їì ïðàâîâó ôîðìó. Òàêèì ÷èíîì,
âèíèêàє îñîáëèâèé âèä ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí – ïðàâî âіä íî-
ñèíè. 

Правовідносини – це врегульовані нормами права суспільні 
відносини, учасники яких мають суб’єктивні права й обов’яз-
ки, що забезпечуються державою.
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Ïðàâîâіäíîñèíàì âëàñòèâі ñîöіàëüíі òà þðèäè÷íі îçíàêè.

Відносини можуть реалізовуватися лише
під час взаємодії сторін

Покликані приводити учасників до досяг-
нення соціально значущих результатів

Виникають на підставі норм права або 
укладення договору

Учасники наділені суб’єктивними правами 
та юридичними обов’язками 

Суб’єктом може бути тільки правосуб’єкт-
на особа 

Відносини забезпечуються системою 
державних гарантій 

В основі виникнення, зміни чи припинення 
правовідносин лежить юридичний факт

Ознаки
правовідносин

Соціальні
ознаки

Юридичні 
ознаки

2. Ñêëàä ïðàâîâіäíîñèí

Ïðàâîâіäíîñèíè ìàþòü ñêëàäíó þðèäè÷íó êîíñòðóêöіþ, ó 
ÿêó âõîäÿòü òàêі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè, ÿê ñóá’єêòè, îá’єêòè òà 
çìіñò ïðàâîâіäíîñèí.

Суб’єкти правовідносин – це особи, які на підставі юридич-н
них норм можуть бути учасниками правовідносин – носіями 
суб’єктивних прав та обов’язків.

Ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí

Громадяни Україн
іноземці, особи бе
гро мадянства

Держава, державн
утворення, адмі
ністративно-тери
торіальні одиниці

Державні органи, 
установи, організа-
ції, підприємства, 
органи місцевого 
самоврядування, 
ромадські об’єд-

нання та ін.

Нація, народ, ет-
нічна група, тери-
торіальна грома-
да та ін.

ни, 
ез

ні
-
-

Д
у
ц
о
с
г
н

Н
н
т
д

Фізичні
особи

Юридичні
особи

СпільнотиДержава
та її

структурні
одиниці
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 Ñóá’єêòàìè ïðàâîâіäíîñèí є îñîáè, ÿêі ìàþòü ïðàâîçäàò-

íіñòü òà äіє çäàòíіñòü.
Ïðàâîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü ñóá’єêòà ïðàâà áóòè íîñієì

ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ і þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ. Çäàòíіñòü ìàòè
ïðàâà òà íåñòè îáîâ’ÿçêè âèçíàєòüñÿ â ðіâíіé ìіðі çà óñіìà
ó÷àñíèêàìè ïðàâîâіäíîñèí.

Äієçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè ñâîїìè äіÿìè íàáóâàòè
і ðåàëіçîâóâàòè ñóá’єêòèâíі ïðàâà é þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè. Äіє-
çäàòíіñòü ïîâ’ÿçàíà ç ïñèõі÷íèìè òà âіêîâèìè ÿêîñòÿìè ëþäè-
íè é çàëåæèòü âіä íèõ. Ïðàâîçäàòíіñòü ðåàëіçóєòüñÿ çàâäÿêè
äієçäàòíîñòі.

Äієçäàòíіñòü âêëþ÷àє â ñåáå óãîäîçäàòíіñòü òà äåëіêòîçäàò-
íіñòü. Óãîäîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè óêëàäàòè äîãîâîðè.
Äåëіêòîçäàòíіñòü – öå çäàòíіñòü îñîáè íåñòè þðèäè÷íó âіäïî-
âіäàëüíіñòü çà â÷èíåíå ïðàâîïîðóøåííÿ, çà íåâèêîíàííÿ ÷è 
íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó.

Ñóêóïíіñòü ïðàâîçäàòíîñòі òà äієçäàòíîñòі óòâîðþє ïðà âî-
ñóá’єêòíіñòü îñîáè. Ïðàâîñóá’єêòíіñòü – öå çäàòíіñòü (ìîæ-
ëèâіñòü) îñîáè áóòè ó÷àñíèêîì ïðàâîâіäíîñèí. Âîíà íàñòàє â
ïåâíèé ìîìåíò, ïîâ’ÿçàíà ç âіêîì äëÿ ôіçè÷íîї îñîáè, ðåє-
ñòðàöієþ äëÿ þðèäè÷íîї îñîáè. Ïðàâîñóá’єêòíіñòü õàðàêòåðè-
çóє îñîáó ÿê ñóá’єêò ïðàâà.

Об’єкти правовідносин – н це матеріальні, духовні та інші 
соці альні блага, що задовольняють інтереси та потреби 
фізичних і юридичних осіб і з приводу яких суб’єкти вступа-
ють у правовід носини.

Ñåðåä îá’єêòіâ òðàäèöіéíî ðîçðіçíÿþòü:
 ìàòåðіàëüíі öіííîñòі – ðå÷і (ðóõîìå і íåðóõîìå ìàéíî);
 íåìàòåðіàëüíі öіííîñòі – ðåçóëüòàòè іíòåëåêòóàëüíîї

òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ïîñëóãè, ÷åñòü, ãіäíіñòü, äіëîâà ðåïó-
òàöіÿ îñîáè òîùî.

Îäíå é òå ñàìå áëàãî ìîæå áóòè îá’єêòîì ðіçíîìàíіòíèõ
ïðàâîâіäíîñèí. Íàïðèêëàä, ñòâîðåíà õóäîæíèêîì êàðòèíà є
îá’єêòîì àâòîðñüêîãî ïðàâà, îá’єêòîì êóïіâëі-ïðîäàæó, ÿêùî
âіí âèñòàâëÿє її íà ïðîäàæ, îá’єêòîì ïðàâà âëàñíîñòі, ÿêùî
її õòîñü êóïèòü, îá’єêòîì îõîðîíè êóëüòóðíèõ öіííîñòåé
òîùî.

Çìіñò ïðàâîâіäíîñèí – öå êîíêðåòíà ïîâåäіíêà ñóá’єêòіâ
ïðàâîâіäíîñèí òà її þðèäè÷íå çàêðіïëåííÿ íîðìàìè ïðàâà ó
âèãëÿäі ñóá’єêòèâíèõ ïðàâ òà þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ.
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Äî çìіñòó ïðàâîâіäíîñèí íàëåæàòü ïðàâà і îáîâ’ÿçêè ó÷àñ-
íèêіâ ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí. Çìіñò ïðàâîâіäíîñèí ìàє äâі ñòî-
ðîíè – þðèäè÷íó і ôàêòè÷íó. Öі ñòîðîíè çìіñòó íåðîçðèâíî
ïîâ’ÿçàíі ìіæ ñîáîþ, àëå íå òîòîæíі. Íàïðèêëàä, îñîáó, ÿêà
ìàє ñåðåäíþ îñâіòó òà îòðèìàëà ñåðòèôіêàò іç çîâíіøíüîãî
íåçàëåæíîãî îöіíþâàííÿ ç áàëàìè, íå íèæ÷èìè çà 100 ç êîæ-
íîãî ïðåäìåòà, íàäіëåíî ïðàâîì âñòóïàòè äî âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó, òîáòî ïåðåä íåþ âåëèêèé âèáіð ìîæëèâîñòåé,
ÿêі ñêëàäàþòü çìіñò її ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà. Ïðîòå ðåàëüíî
âñòóïèòè ìîæíà ëèøå â îäèí íàâ÷àëüíèé çàêëàä. Îòæå, ôàê-
òè÷íèé çìіñò – òіëüêè îäèí іç áàãàòüîõ âàðіàíòіâ ðåàëіçàöії
ñóá’єê òèâíîãî ïðàâà.

Ôàêòè÷íèé çìіñò ïðàâîâіäíîñèí – öå ðåàëüíà ïîâåäіíêà
ñóá’єêòіâ, їõíÿ äіÿëüíіñòü, ó ÿêіé ðåàëіçóþòüñÿ ñóá’єêòèâíі
ïðàâà òà þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè. Þðèäè÷íèé çìіñò áåçïîñåðåäíüî 
ñêëàäàþòü ñóá’єêòèâíі ïðàâà і þðèäè÷íі îáîâ’ÿçêè ó÷àñíèêіâ 
ïðàâîâіäíîñèí, òîáòî ìîæëèâіñòü ïåâíèõ äіé. Öі ñóá’єêòèâíі
ïðàâà і îáîâ’ÿçêè çàêðіïëåíî â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ òà
іíøèõ íîðìàõ ïðàâà.

Ñóá’єêòèâíå ïðàâî – öå âèä і ìіðà ìîæëèâîї ïîâåäіíêè 
ñóá’єêòà, ÿêà îõîðîíÿєòüñÿ òà çàõèùàєòüñÿ і ãàðàíòóєòüñÿ 
äåðæàâîþ.

Þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê – ìіðà íàëåæíîї (íåîáõіäíîї) ïîâåäіíêè 
ñóá’єêòà ïðàâà.

Ñóá’єêòèâíå ïðàâî òà þðèäè÷íèé îáîâ’ÿçîê ñêëàäàþòü ñòðóê-
òóðó þðèäè÷íîãî çìіñòó ïðàâîâіäíîñèí.

3. Ïіäñòàâè âèíèêíåííÿ,
çìіíè і ïðèïèíåííÿ ïðàâîâіäíîñèí

Ïðàâîâіäíîñèíè – ÿâèùå äèíàìі÷íå. Âîíè âèíèêàþòü, çìіíþ-
þòüñÿ, ïðèïèíÿþòüñÿ íà ïіäñòàâі ðåàëüíèõ æèòòєâèõ îáñòà-
âèí (òàê çâàíèõ þðèäè÷íèõ ôàêòіâ), ç ÿêèìè íîðìà ïðàâà 
ïîâ’ÿçóє íàñòàííÿ ïåâíèõ ïðàâîâèõ íàñëіäêіâ.

Юридичні факти – це передбачені нормами права конкретні 
життєві обставини, які зумовлюють виникнення, зміну або 
припинення правових відносин. 

Þðèäè÷íі ôàêòè ðіçíîìàíіòíі. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî âîíè
âіääçåðêàëþþòü áàãàòîìàíіòíіñòü ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí, їõ 
ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà ïåâíèìè êðèòåðіÿìè.
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 Çàëåæíî âіä õàðàêòåðó ïðàâîâèõ íàñëіäêіâ, ÿêі âîíè ïîðî-

äæóþòü, þðèäè÷íі ôàêòè ïîäіëÿþòüñÿ íà:

Правоутворюючі Правозмінюючі Правоприпиняючі

Ю
і

і

Правоутворюючі юри  -
дичні факти зумовлю-
ють виникнення право-
відносин. Наприк лад, 
укладення шлюбу

Правозмінюючі юри-
дичні факти зумовлю-
ють зміну правовідно-
син. Наприклад, отри-
мання чергового рангу, 
чину тощо

Правоприпиняючі
юридичні факти зу-
мов люють припинен-
ня правовідносин. На-
приклад, припинення 
дії найму (оренди)
житла

Íàéáіëüø ïîøèðåíîþ êëàñèôіêàöієþ þðèäè÷íèõ ôàêòіâ є
ïîäіë їõ çà âîëüîâèì êðèòåðієì:

Юридичні факти

Юридичні дії

Правомірні Абсолютні

Юридичні
акти ПроступкиЮридичні

вчинки Злочини

Неправомірні Відносні

Юридичні події

Ïîäії – öå îáñòàâèíè (ÿâèùà), ùî íå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ
ó÷àñ íèêіâ êîíêðåòíèõ ïðàâîâіäíîñèí. Äî íèõ íàëåæàòü äії
ñèë ïðèðîäè (çåìëåòðóñ, ïîâіíü), íàðîäæåííÿ òà ïðèðîäíà
ñìåðòü ëþäèíè, ñïëèâ ñòðîêіâ. Àáñîëþòíі ïîäії – öå òі ôàêòè,ї
ÿêі àáñîëþòíî íå çàëåæàòü âіä âîëі ëþäåé (íàïðèêëàä, ïðè-
ðîäíі ÿâèùà). Âіäíîñíі ïîäії íå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ ó÷àñíèêіâї
êîíêðåòíèõ ïðàâîâіäíîñèí, àëå ïîâ’ÿçàíі ç âîëåþ òðåòіõ îñіá
(íàïðèêëàä, ïіäïàë áóäèíêó ìîæå ïðèçâåñòè äî âèíèêíåííÿ
ñòðàõîâèõ âіäíîñèí ìіæ âëàñíèêîì òà ñòðàõîâîþ êîìïàíієþ).

Äії – öå òàêі ôàêòè, íàñòàííÿ ÿêèõ çàëåæèòü âіä âîëі îñîáè
(íàïðèêëàä, óêëàäåííÿ äîãîâîðó, ñêîєííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ).
Äî äіé â þðèäè÷íîìó ðîçóìіííі íå íàëåæàòü âíóòðіøíі ïñè-
õі÷íі ïðîöåñè îñîáè (äóìêè, іäåї òîùî), à òàêîæ â÷èíêè,
çäіéñíåíі áåç ó÷àñòі ñâіäîìîñòі é âîëі îñîáè. Îäíî÷àñíî äî äіé
íàëåæàòü íå ëèøå çîâíіøíüî âèðàæåíі àêòèâíі â÷èíêè, àëå é
ñâіäîìå óòðèìàííÿ âіä äіé.
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íåïðàâîìіðíі (ïðîòèïðàâíі).
Ïðàâîìіðíі ó ñâîþ ÷åðãó ïîäіëÿþòüñÿ íà:
 þðèäè÷íі àêòè (äії, ùî çäіéñíþþòüñÿ ç íàìіðîì ïîðîäèòè

þðèäè÷íі íàñëіäêè, ÿêі є íàñëіäêîì àêòèâíîї ðåàëіçàöії ïðàâà):
– àäìіíіñòðàòèâíі àêòè – íàêàçè, ðîçïîðÿäæåííÿ, іíñòðóê-

öії òîùî;
– àêòè þðèñäèêöіéíèõ îðãàíіâ – ñóäîâі ðіøåííÿ;
– ïðàâî÷èíè – ÿê þðèäè÷íèõ, òàê і ôіçè÷íèõ îñіá;

 þðèäè÷íі â÷èíêè (ôàêòè÷íі ïðàâîìіðíі äії, ùî íå ñóïåðå-
÷àòü ïðàâó і ïðèâîäÿòü äî þðèäè÷íèõ íàñëіäêіâ íåçàëåæíî âіä 
íàìіðіâ îñîáè, ÿêà їõ ïîðîäæóє). Íàïðèêëàä, çíàõіäêà, òâîð-
÷іñòü â її áàãàòîìàíіòíèõ ôîðìàõ – íàóêîâіé, ëіòåðàòóðíіé,
õóäîæíіé, ðàöіîíàëіçàòîðñüêіé.

Äî íåïðàâîìіðíèõ äіé íàëåæàòü: äèñöèïëіíàðíі ïðîñòóïêè,
àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, öèâіëüíі ïðàâîïîðóøåííÿ
òà çëî÷èíè.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.
1. Ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ ñèòóàöіé óêàæіòü òі, ÿêі є äіÿìè.
À Ó ïîëîãîâîìó áóäèíêó ìіñòà Íîâîóêðàїíêà íàðîäèâñÿ

õëîï÷èê.
Á Ãðîìàäÿíèí Ðàçóìîâ Ïåòðî áóâ çàðàõîâàíèé ñòóäåíòîì

þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó Êèїâñüêîãî íàöіîíàëüíîãî óíі-
âåðñèòåòó іìåíі Ò. Øåâ÷åíêà.

Â Ó ðåçóëüòàòі ïîâåíі íà Îäåùèíі âëіòêó 2013 ð. æèòåëі
íàñåëåíèõ ïóíêòіâ ïîáëèçó Іçìàїëó, Êіëії òà Âèëêîâå
âòðàòèëè çíà÷íó ÷àñòèíó ìàéíà.

Ã Ãðîìàäÿíè Âàñèëü òà Îäàðêà óðî÷èñòî çàðåєñòðóâàëè øëþá.
Ä Ìèêèòà, âèéøîâøè ç ðåñòîðàíó, ïî÷àâ ïðèñіêóâàòèñÿ 

äî ïåðåõîæèõ.
Å Ç òîãî ÷àñó ÿê Îëåíà ïîâèííà áóëà ïîâåðíóòè áîðã ñâîїé

ïîäðóæöі, ìèíóëî òðè ðîêè і ï’ÿòü ìіñÿöіâ.

2. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ êîíêðåòíèì þðèäè÷íèì
ôàêòîì і éîãî êâàëіôіêàöієþ çà âîëüîâèì êðèòåðієì.

1 Çíàõіäêà
2 Õóëіãàíñòâî
3 Òîðíàäî 
4 Ðіøåííÿ ñóäó

À Çëî÷èí
Á Âіäíîñíà ïîäіÿ
Â Þðèäè÷íèé àêò
Ã Þðèäè÷íèé â÷èíîê
Ä Àáñîëþòíà ïîäіÿ
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 3. Óêàæіòü ñóá’єêòіâ ïðàâîâіäíîñèí ó ïîäàíіé íèæ÷å ñèòó-

àöії: «Ìèêîëà ç Àíäðієì âèðіøèëè óêëàñòè áàðòåðíèé äîãîâіð:
Ìèêîëà âіääàâàâ ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä â îáìіí íà ïëàíøåò-
íèé êîìï’þòåð Àíäðіÿ».

À Ìèêîëà ç Àíäðієì
Á Áàðòåðíèé äîãîâіð
Â Ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä Ìèêîëè
Ã Ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð Àíäðіÿ

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
1. Ñóá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí – îá’єêòè ïðàâîâіäíîñèí.
2. Äії – ïîäії.

ІІІ. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïðàâîâіäíîñèíè». Âèçíà÷òå
âèä ïðàâîâіäíîñèí. Ïðîàíàëіçóéòå ñòðóêòóðó ïðàâîâіäíîñèí.
Óêàæіòü ïіäñòàâó âèíèêíåííÿ äàíîãî âèäó ïðàâîâіäíîñèí.

Ãðîìàäÿíèí Іâàíåíêî Ì. îäåðæàâ êðåäèò ó áàíêó. Íà îòðè-
ìàíі ãðîøі âіí ïðèäáàâ àâòîìîáіëü.

ІV. Âèçíà÷òå, ÿêі ç íèæ÷åíàâåäåíèõ þðèäè÷íèõ ôàêòіâ є
þðèäè÷íèìè â÷èíêàìè, à ÿêі – þðèäè÷íèìè àêòàìè. Ñâîþ
âіäïîâіäü îáґðóíòóéòå.

1. Ìèêîëà òà Іðèíà óêëàëè øëþáíèé äîãîâіð.
2. Îëåêñіé ñòâîðèâ âèíàõіä.
3. Íàòàëіÿ íàïèñàëà ðîìàí.
4. Ìàêñèì çíàéøîâ ñêàðá ïіä ÷àñ ðåìîíòó áóäèíêó.
5. Ñóä âèçíàâ ïðàâà âëàñíîñòі çà ãðîìàäÿíèíîì Ñèäîðåíêî

íà ñàìîâіëüíî çáóäîâàíèé ãàðàæ ïіñëÿ òîãî, ÿê éîìó áóëî íà-
äàíî çåìåëüíó äіëÿíêó ïіä öþ ñïîðóäó.

V. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Íà çâіòü îçíàêè ïðàâîâіäíîñèí.
2. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «ïðàâîâіäíîñèíè», «ñêëàä ïðàâîâіäíî-

ñèí», «þðèäè÷íі ôàêòè».
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè þðèäè÷íèõ ôàêòіâ.

§ 7. Правопорушення: поняття,
склад, види

Поміркуйте!

Г. Сковорода про правосвідомість та причини порушення соціальних норм:
«О солодкий шлях життя, коли совість чиста!».
«Розум завжди любить до чогось братися, і коли він не матиме хорошого,
то звертатиметься до поганого».
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1. Ïîíÿòòÿ ïðàâîïîðóøåííÿ òà éîãî ñêëàä

Ïîâåäіíêà ëþäåé íàäçâè÷àéíî ðіçíîìàíіòíà. Îñíîâíèì її
ðіçíîâèäîì є ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà, ïåðåâàæíà áіëüøіñòü ãðî-
ìàäÿí òà îðãàíіçàöіé ó ñôåðі ïðàâà äіþòü âіäïîâіäíî äî íåї.
Ïðàâîïîðóøåííÿ є ïðÿìîþ ïðîòèëåæíіñòþ ïðàâîìіðíіé ïî-
âåäіíöі. Ó ñîöіàëüíîìó ðîçóìіííі âîíî ñóïåðå÷èòü іíòåðåñàì
ñóñïіëüñòâà.

Правопорушення – я це протиправне, винне, суспільно небез-
печне діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта,
яке тягне за собою юридично визначені для правопорушника
негативні наслідки.

Основні ознаки
правопорушення

Завдає суспільству пев-
ної шкоди, а тому зав жди 
є небажаним, суспільно 
небезпечним

Протиправний акт пове-
дінки, тобто такий, що 
порушує правову норму

Це свідомий і вольовий 
акт поведінки, тобто ско-
єний особою, що розуміє 
значення свого діяння

Це зовнішній акт пове-
дінки – діяння, що прояв-
ляється у формі дії чи 
бездіяльності

Наявність причинного 
зв’язку між діянням і су-
спільно небезпечними 
на слідками, зумовлени-
ми са ме цим діянням

Винне діяння, то б то скоє-
не умисно або з необе-
режності

Âіäñóòíіñòü õî÷à á îäíієї îçíàêè íå äîçâîëÿє ðîçãëÿäàòè äі-
ÿííÿ ÿê ïðàâîïîðóøåííÿ. Öå äàє ìîæëèâіñòü âіäìåæóâàòè
ïðàâîïîðóøåííÿ âіä ïîðóøåíü іíøèõ ñîöіàëüíèõ íîðì. Îçíàêè
óòâîðþþòü ïîíÿòòÿ «ñêëàä ïðàâîïîðóøåííÿ».

Склад правопорушення – я це сукупність передбачених зако-
ном об’єктивних і суб’єктивних ознак суспільно небезпечного
діяння, за вчинення якого винна особа несе юридичну відпові-
дальність. 
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 Åëåìåíòè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ

Об’єктивна сторона – це 
зовнішній прояв проти-
правного діяння, викликані
ним небезпечні наслідки й
причинний зв’язок між ді-
янням і наслідками

Суб’єктивна сторона – це
внутрішня психічна діяль-
ність суб’єкта, пов’язана зі
скоєнням правопорушення

Суб’єкт правопорушен-
ня – деліктоздатна фізична
чи юри дична особа

Об’єкт правопорушен-
ня – це ті суспільні відно-
сини, які охороняються
нормами права і на які по-
сягає правопорушення

Îá’єêòîì ïðàâîïîðóøåííÿ ìîæóòü áóòè òіëüêè ñóñïіëüíі
âіäíîñèíè, ùî îõîðîíÿþòüñÿ íîðìàìè ïðàâà, à ìàòåðіàëüíі
ïðåäìåòè і äóõîâíі áëàãà ìîæóòü âèñòóïàòè ÿê ïðåäìåò ïðàâî-
ïîðóøåííÿ.

Îá’єêòèâíó ñòîðîíó, ÿê і іíøі åëåìåíòè ñêëàäó ïðàâîïîðó-
øåí íÿ, ÷іòêî çàêðіïëåíî â çàêîíі. Íàïðèêëàä, òіëåñíі óøêîäæåí-
íÿ ìîæóòü áóòè òÿæêèìè, ìåíø òÿæêèìè, ëåãêèìè. Êîæíå ç
íèõ óòâîðþє ñàìîñòіéíèé ñêëàä çëî÷èíó, ùî ïåðåäáà÷åíî Êðè-
ìіíàëüíèì êîäåêñîì Óêðàїíè.

Îçíàêàìè îá’єêòèâíîї ñòîðîíè ïðàâîïîðóøåííÿ є:
 äіÿ ÷è áåçäіÿëüíіñòü;
 ñóñïіëüíî-íåáåçïå÷íі íàñëіäêè;
 ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ìіæ äіÿííÿìè і íåáåçïå÷íèìè íàñëіä-

êàìè;
 ôàêóëüòàòèâíі (äîäàòêîâі) åëåìåíòè: ìіñöå, ÷àñ, ñïîñіá,

çíàðÿääÿ, îáñòàâèíè ñêîєííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ.

Ó êðèìіíàëüíèõ, àäìіíіñòðàòèâíèõ òà òðóäîâèõ ïðàâîïî-
ðóøåííÿõ ñóá’єêòàìè ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ є іíäèâіäè, òîá-
òî ôіçè÷íі îñîáè, ÿêі äîñÿãëè ïåâíîãî âіêó, є îñóäíèìè. Îñóä-
íіñòü – öå ñòàí ëþäèíè, êîëè âîíà ðîçóìіє õàðàêòåð і çíà÷åííÿ
ñâîїõ äіé òà ìîæå êåðóâàòè íèìè. Íå ïіäëÿãàє âіäïîâіäàëüíîñòі
îñîáà, ÿêà ïіä ÷àñ â÷èíåííÿ çëî÷èíó ïåðåáóâàëà ó ñòàíі íå-
îñóäíîñòі. Äî òàêîї îñîáè çà ðіøåííÿì ñóäó ìîæóòü áóòè çà-
ñòîñîâàíі ïðèìóñîâі çàõîäè ìåäè÷íîãî õàðàêòåðó.

Îáîâ’ÿçêîâèì åëåìåíòîì ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè ïðàâîïîðó-
øåííÿ є âèíà – ïñèõі÷íå ñòàâëåííÿ îñîáè äî â÷èíåíîãî íåþ
ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íîãî äіÿííÿ òà éîãî øêіäëèâèõ íàñëіäêіâ.
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Залежно від інтелектуального та 
вольового змісту вину поділяють на:

Умисел Необережність

Прямий уми  сел. Особа усві-
домлювала протиправний ха-
рактер діяння, передбачала
йо го небезпеч ні нас лідки і ба-
жала їх настання

Непрямий (евентуальний)
умисел. Особа не бажала, а
передбачала можливість на-
стання небезпечних наслідків

Протиправна недбалість.
Особа не передбачала мож-
ливості настання суспільно не-
безпечних наслідків діяння, але 
повинна та могла їх пе редба чити

Протиправна самовпевне -
ні сть. Особа передбачала мож-
 ливість настання суспільно не-
безпечних нас лідків свого ді-
яння, але легковажно розрахо-
вувала на їх відвернення

Êðіì îáîâ’ÿçêîâîãî åëåìåíòà – âèíè, ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà
ìàє і ôàêóëüòàòèâíі åëåìåíòè:

 ìîòèâ – óñâіäîìëåíå ïðàãíåííÿ äî çäіéñíåííÿ êîíêðåòíèõ
âîëüîâèõ äіé ÷è óòðèìàííÿ âіä íèõ (áåçäіÿëüíіñòü). Ìîòèâ
є ðóøіéíîþ ñèëîþ çëî÷èííîї ïîâåäіíêè, âіí ïåðåäóє çëî-
÷èíó і âèçíà÷àє ñóñïіëüíó íåáåçïåêó îñîáè çëî÷èíöÿ і â÷è-
íåíîãî íèì äіÿííÿ. Ìîòèâ ÿê îçíàêà ñóá’єêòèâíîї ñòîðîíè
ñêëàäó çëî÷èíó ïðèòàìàííèé ëèøå óìèñíèì çëî÷èíàì, â
ÿêèõ ñòîñóєòüñÿ ÿê äіÿííÿ, òàê і éîãî íàñëіäêіâ;

 ìåòà – öå óÿâà îñîáè ïðî áàæàíèé ðåçóëüòàò, äî ÿêîãî
âîíà ïðàãíå, ñêîþþ÷è ïðàâîïîðóøåííÿ.

2. Âèäè ïðàâîïîðóøåíü
Çà ñòóïåíåì ñóñïіëüíîї íåáåçïå÷íîñòі, õàðàêòåðîì ñàíêöії,

ùî çàñòîñîâóєòüñÿ äî ñóá’єêòіâ, ïðàâîïîðóøåííÿ ïîäіëÿþòüñÿ
íà çëî÷èíè (ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íі, êðèìіíàëüíî êàðàíі äіÿííÿ)
і ïðîñòóïêè (â÷èíêè, ùî є ïðàâîïîðóøåííÿìè, ïåðåäáà÷åíè-
ìè ÿê іíøèìè ãàëóçÿìè çàêîíîäàâñòâà, òàê і êðèìіíàëüíîþ).

Злочин – це вид правопорушення, що передбачається кримі-
нальним законом, тобто протиправне, суспільно небезпечне, 
винне діяння (дія чи бездіяльність), яке завдає чи може завдати 
істотну шкоду суспільним відносинам – державному і суспільно-
му ладу, політичній, економічній та соціальній системам, право-
порядку, власності, життю, здоров’ю, правам і свободам особи.
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Класифікація 
злочинів

Залежно від об’єкта
посягання

За формою вини

Залежно від моменту
закінчення злочину

За ступенем тяжкості

 Проти основ націо-
нальної безпеки
 Проти власності
 Проти особи
 Інші злочини

 Умисні
 Необережні

 Закінчені
 Незакінчені

 Невеликої тяжкості
 Середньої тяжкості
 Тяжкі
 Особливо тяжкі

Проступки – це менш небезпечне, ніж злочин, правопору-
шення (порушення трудової дисципліни, суспільного порядку,
невиконання зобов’язання та ін.).

Ïðîñòóïêè ïîäіëÿþòüñÿ íà êîíñòèòóöіéíі, àäìіíіñòðàòèâíі,
äèñöèïëіíàðíі, çåìåëüíі, åêîëîãі÷íі, öèâіëüíі òà іí.

Êîíñòèòóöіéíèé ïðîñòóïîê – öå ïðîòèïðàâíå ñóñïіëüíî
íåáåçïå÷íå äіÿííÿ (äіÿ ÷è áåçäіÿëüíіñòü) ñóá’єêòіâ êîíñòèòó-
öіéíîãî ïðàâà, ùî ìіñòèòü óñі íåîáõіäíі åëåìåíòè éîãî ñêëàäó,
ïîðóøóє çàêðіïëåíèé Îñíîâíèì çàêîíîì òà іíøèìè êîíñòèòó-
öіéíèìè àêòàìè äåðæàâè ïîðÿäîê (ïðîöåäóðó) îðãàíіçàöії òà
ôóíêöіîíóâàííÿ, êîíñòèòóöіéíó êîìïåòåíöіþ òà ïîâíîâàæåí-
íÿ ãîëîâè äåðæàâè, óðÿäó, іíøèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè,
êîíñòèòóöіéíі ïðàâà ñâîáîäè і îáîâ’ÿçêè ëþäèíè.

Àäìіíіñòðàòèâíèé ïðîñòóïîê – öå â÷èíåíå ó ôîðìі ïðîòè-
ïðàâíîї äії àáî áåçäіÿëüíîñòі âèííèìè îñîáàìè ïðàâîïîðó-
øåííÿ, ÿêå ïîñÿãàє íà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê, âëàñíіñòü, ïðàâà
і ñâîáîäè ãðîìàäÿí, ñóñïіëüíі âіäíîñèíè ó ñôåðі äåðæàâíîãî
óïðàâëіííÿ, âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷îї äіÿëüíîñòі îðãàíіâ äåðæàâè
(ïîðóøåííÿ âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ñàíіòàðíèõ, ìèòíèõ ïðàâèë
ïåðåòèíó êîðäîíó, òîðãіâëі, âóëè÷íîãî ðóõó òà іí.) і çà ÿêå
çàêîí ïåðåäáà÷àє àäìіíіñòðàòèâíó âіäïîâіäàëüíіñòü.

Öèâіëüíî-ïðàâîâå ïðàâîïîðóøåííÿ â÷èíåíå ó ñôåðі ìàéíî-
âèõ é îñîáèñòèõ íåìàéíîâèõ âіäíîñèí ìіæ ñóá’єêòàìè öèâіëü-
íîãî ïðàâà (ôіçè÷íèìè і þðèäè÷íèìè îñîáàìè), îá’єêò ÿêîãî
ìàє ìàòåðіàëüíó (ìàéíîâó) àáî äóõîâíó (îñîáèñòó íåìàéíîâó)
öіííіñòü.
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 – ñóñïіëüíî øêіäëèâèé ïðîòè-
ïðàâíèé â÷èíîê ôіçè÷íîї îñîáè, ùî çàâäàє øêîäè âíóòðіøíüî-
ìó ðîçïîðÿäêó äіÿëüíîñòі ïіäïðèєìñòâ, óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé
øëÿõîì ïîðóøåííÿ íîðì, ùî âñòàíîâëþþòü ïðàâèëà òðóäîâîї,
ñëóæáîâîї, íàâ÷àëüíîї, âіéñüêîâîї òà іíøèõ äèñöèïëіí і, ÿê íà-
ñëіäîê, òÿãíå çà ñîáîþ çàñòîñóâàííÿ äèñöèïëіíàðíèõ ñòÿãíåíü.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Óêàæіòü åëåìåíò ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ, à ñàìå ñóá’єê-
òèâíó ñòîðîíó, ó ïîäàíіé íèæ÷å ñèòóàöії: «Áàãàòîäіòíèé Ìè-
êîëà, íå ìàþ÷è êîøòіâ íà òå, ùîá ïðèêðàñèòè äîìіâêó äî
Íîâîãî ðîêó, çðіçàâ ÿëèíêó ó ñóñіäíüîìó іç ñåëèùåì ëіñі».

À Äієçäàòíèé îñóäíèé Áàãàòîäіòíèé Ìèêîëà
Á ßëèíêà
Â Íåçàêîííà âèðóáêà, ïîøêîäæåííÿ òà çíèùåííÿ ëіñîâèõ

êóëüòóð і ìîëîäíÿêó
Ã Âèíà ó ôîðìі óìèñëó

2. Ç’ÿñóéòå ôîðìó âèíè â òàêіé ñèòóàöії: «Âîäіé ìàðøðóò-
íîãî òàêñі, íàìàãàþ÷èñü îáіãíàòè âàíòàæіâêó, ÿêà ïîâіëüíî
ðóõàëàñÿ òðàñîþ, íå ðîçðàõóâàâ âіäñòàíü äî çóñòðі÷íîãî àâòî-
ìîáіëÿ òà âèїõàâ íà çóñòðі÷íó ñìóãó, ùî ïðèçâåëî äî àâàðії».

À Ïðÿìèé óìèñåë
Á Íåïðÿìèé óìèñåë
Â Çëî÷èííà íåäáàëіñòü
Ã Çëî÷èííà ñàìîâïåâíåíіñòü

3. Óêàæіòü ñèòóàöії, ÿêі äåìîíñòðóþòü âèïàäêè ïîðóøåííÿ 
íîðì ïðàâà.

À Ãðîìàäÿíêà Çàãðåáóùà Ìîòðÿ ñàìîâіëüíî çàéíÿëà çàíå-
äáàíó äіëÿíêó ìіñüêîãî ïàðêó é ïî÷àëà âèðîùóâàòè òàì 
ãîðîäèíó é êâіòè.

Á Ãðîìàäÿíèí Êîñòðóáàòèé Ïåòðî іç 16-ðі÷íèì ñèíîì çàéìà-
ëèñÿ çàãîòіâëåþ äðîâ, âèðóáóþ÷è ñòàðі äåðåâà íà ëіñîâіé
ñìóçі âçäîâæ áåðåãà ðі÷êè.

Â Êåðіâíèê ñëþñàðíèõ ìàéñòåðåíü íà âìîòèâîâàíå é íàïî-
ëåãëèâå ïðîõàííÿ 17-ðі÷íîãî ñòóäåíòà äîçâîëèòè éîìó
ïðàöþâàòè â íі÷íó çìіíó âіäïîâіâ âіäìîâîþ.

Ã Ãðîìàäÿíèí Âïåâíåíèé Àíäðіé, êåðóþ÷è âåëîñèïåäîì ó 
íåâåëèêîìó ìіñòå÷êó, íå çóïèíèâñÿ íà ÷åðâîíå ñâіòëî
ñâіòëîôîðà, êîëè ïîáà÷èâ, ùî òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ íà 
äîðîçі íåìàє, і çíàþ÷è, ùî íà öіé äîðîçі âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ 
äóæå ðіäêî.
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 Ä Âіòàëіé Øâèäêèé, íàâ÷àþ÷èñü їçäèòè íà ìîïåäі, ïîøêî-

äèâ ÷àñòèíó ïàðêàíó ñóñіäà. Çà äîìîâëåíіñòþ âîäіé âіä-
øêîäóâàâ çàâäàíі çáèòêè.

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
1. Óìèñåë – íåîáåðåæíіñòü.
2. Çëî÷èí – ïðîñòóïîê.

ІІІ. Ðîçâ’ÿæіòü ñèòóàöії.

1. Ïіä ÷àñ ïåðåðâè ó÷íі 10-ãî êëàñó âèéøëè íà øêіëüíå
ïîäâіð’ÿ і ïî÷àëè ãðàòè â ñíіæêè. Îäèí іç øêîëÿðіâ, âè-
ðіøèâøè ïðîäåìîíñòðóâàòè ñâîþ ñèëó, ïî÷àâ êèäàòè
ñíіæêè íà äàõ øêîëè. Îäíà çі ñíіæîê ïîòðàïèëà ó âіêíî,
ó ðåçóëüòàòі ÷îãî áóëî ðîçáèòî ñêëî.

 ×è ìîæíà ââàæàòè öå ïðàâîïîðóøåííÿì? Äîâåäіòü.
2. Äåñÿòèêëàñíèêè Ìèêîëà і Ïåòðî âèðіøèëè çäіéñíèòè

âçàєìîâèãіäíèé îáìіí. Çà äâà äèñêè Ìèêîëè іç çàïèñàìè
ñó÷àñíèõ ôіëüìіâ Ïåòðî âіääàâàâ êîìï’þòåðíèé іãðîâèé
êîìïàêò-äèñê. Óäîìà Ïåòðî ðàïòîì âèÿâèâ, ùî íà äèñ-
êàõ íі÷îãî íå çàïèñàíî.

 ×è áóëî Ìèêîëîþ çäіéñíåíî ïðàâîïîðóøåííÿ? Äîâåäіòü.

IV. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1.  Ùî òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ?
2.  Îõàðàêòåðèçóéòå îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ.
3.  ßêі åëåìåíòè âõîäÿòü äî ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ?
4.  Ðîçêðèéòå çìіñò ôîðì âèíè.
5.  Îõàðàêòåðèçóéòå âèäè ïðàâîïîðóøåíü.

§ 8. Юридична відповідальність:
поняття, підстави, види

Поміркуйте!

Г.  Сковорода про необхідність застосування відповідальності:
«Неправда гнобить і протидіє, але тим дужче необхідність боротися з нею».
 Яку мету має юридична відповідальність?

1. Ïîíÿòòÿ òà ïіäñòàâè þðèäè÷íîї 
âіäïîâіäàëüíîñòі

Ëþäèíà ôîðìóєòüñÿ òà ðîçâèâàєòüñÿ â ñóñïіëüñòâі é òîìó
ïî â’ÿçàíà ïåâíèìè ïðàâèëàìè ñïіâæèòòÿ, ÿêі âñòàíîâëþþòüñÿ,
ïіäòðèìóþòüñÿ і îõîðîíÿþòüñÿ ñàìèì ñó ñïіëüñòâîì, äåðæà-
âîþ òà її îðãàíàìè. Êðіì òîãî, іñíóє і âіäïîâіäàëüíіñòü çà їõ
íåâèêîíàííÿ àáî íåäîòðèìàííÿ.
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Îñíîâè âіäïîâіäàëüíîñòі ÿê ñîöіàëüíîãî ÿâèùà áóëî çàêëà-
åíî ùå â ìîðàëüíèõ íîðìàõ ïåðâіñíîãî ëàäó. Ç äàâíіõ ÷àñіâ 
åé òåðìіí âæèâàâñÿ ó çíà÷åííі «áîðã», «îáîâ’ÿçîê» ÷è «ïîêà-

ðàííÿ». Â àíòè÷íèõ ôіëîñîôіâ іäåÿ âіäïîâіäàëüíîñòі âõîäèëà 
äî êàòåãîðії «ñïðàâåäëèâіñòü», «ðîçóìíіñòü» ÿê íåîáõіäíà ïî-
âåäіíêà, ÿê íåóõèëüíå ñëіäóâàííÿ çàêîíàì. Íîâå ðîçóìіííÿ і 
ñïðèéíÿòòÿ âіäïîâіäàëüíîñòі âèíèêàє ó çâ’ÿçêó çі ñòàíîâëåí-
íÿì і ðîçâèòêîì êëàñè÷íîãî äåðæàâíîãî ëàäó, à ðàçîì ç íèì
âіäïîâіäíèõ ìîðàëüíèõ íîðì і ïðàâèë, ùî çàðîäæóâàëèñÿ іç 
â÷åííÿ ïðî äîáðî÷åñíіñòü.

Відповідальність – це обов’язок особи зазнати негативних 
наслідків за вчинки, які не відповідають встановленим су-
спільством соціальним нормам. Серед видів соціальної від-
повідальності розрізняють мораль ну, політичну, юридичну 
тощо.

Òåðìіí «þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü» âæèâàєòüñÿ ó äâîõ
ðîçóìіííÿõ. Ïî-ïåðøå, ÿê âíóòðіøíÿ ÿêіñòü ëþäèíè, ðèñà її
ïðàâîâîї êóëüòóðè, îñîáëèâî êîëè ïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü
ñòàє íîðìîþ ïîâåäіíêè, êåðіâíèöòâîì äî äії. Òîäі âîíà âèÿâëÿ-
єòüñÿ â ãëèáîêіé ïîâàçі ëþäèíè äî ïðàâà òà ïðàâîâîãî çàêîíó
â ñâіäîìîìó òà äîáðî÷èííîìó äîòðèìàííі âñіõ âèìîã ïðàâà é
çàêîíó. Þðèäè÷íî âіäïîâіäàëüíà îñîáà ðîçóìіє âñþ âàæëèâіñòü
і íåîáõіäíіñòü äîòðèìàííÿ ïðàâà é çàêîíó äëÿ ïіäòðèìàííÿ
ïîðÿäêó é ñïðàâåäëèâîñòі â ñóñïіëüñòâі.

Íàÿâíіñòü ïðàâîâîї âіäïîâіäàëüíîñòі çàêëàäàє ïåðñïåêòèâó
â ïîñòóïîâîìó çíèêíåííі ñïåöіàëіçîâàíîãî äåðæàâíîãî ïðèìóñó.
Òàêà âіäïîâіäàëüíіñòü, äåìîíñòðóþ÷è ïðîãðåñèâíèé ðîçâèòîê
ñóñïіëüñòâà, íàçèâàєòüñÿ ïîçèòèâíîþ þðèäè÷íîþ âіäïîâіäàëü-
íіñòþ. Âîíà ïіäòðèìóєòüñÿ ïðàâîâèìè ñòèìóëàìè – íîðìàìè,
ùî âèçíà÷àþòü ïіëüãè, ïåðåâàãè, ìàòåðіàëüíó âèíàãîðîäó
òîùî.

Ïî-äðóãå, ïîíÿòòÿ «þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü» ìàє ÷іòêî
âèçíà÷åíèé þðèäè÷íèé çìіñò – öå çàñòîñóâàííÿ çàõîäіâ äåð-
æàâíîãî ïðèìóñó çà çäіéñíåíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Þðèäè÷íà
âіäïîâіäàëüíіñòü – öå âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä çàêîíîì, ïåðåä
ñóäîì. Âîíà ïåðåäáà÷àє íåãàòèâíі íàñëіäêè äëÿ ïðàâîïîðóø-
íèêà, à òîìó âîíà íàçèâàєòüñÿ íåãàòèâíà (ðåòðîñïåêòèâíà)
þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü.

Юридична відповідальність – це специфічні правовідносини 
між державою і правопорушником, що характеризуються за-
судженням протиправного діяння і суб’єкта правопорушення,
покладанням на останнього обов’язку зазнати несприятли-
вих наслідків за скоєне правопорушення.



57

РОЗДІЛ  II

  П
ра

во
ві

дн
ос

ин
и.

 П
ра

во
по

ру
ш

ен
ня

. Ю
ри

ди
чн

а 
ві

дп
ов

ід
ал

ьн
іс

ть
 Þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü âèçíà÷àєòüñÿ òàêèìè îçíàêàìè:

Як правило, до 
юридичної від-
повідальності
притягується
тільки особа,

що скоїла пра-
вопорушення

Відповідаль-
ність реалізу-
ється за допо-
могою застосу-
вання заходів 
державного

примусу

Потребує вмо-
тивованого рі-
шення уповно-
важеного орга-
ну про притяг-

нення до відпо-
відальності

Визначається
негативними 

наслідками для
особи, яка вчи-
нила правопо-

рушення

Ïіäñòàâàìè ïðèòÿãíåííÿ äî þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі є:
 íàÿâíіñòü ïðàâîâîї íîðìè, ùî ïåðåäáà÷àє ñêëàä ïðàâîïî-

ðóøåííÿ;
 þðèäè÷íèé ôàêò – â÷èíåííÿ ñàìîãî ïðàâîïîðóøåííÿ;
 íàÿâíіñòü ïðàâîçàñòîñîâ÷îãî àêòó, ùî íàáðàâ ÷èííîñòі

(íàïðèêëàä, âèðîê ñóäó).

2. Âèäè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі

Іñíóâàííÿ ðіçíèõ âèäіâ ïðàâîïîðóøåíü ïåðåäáà÷àє é ïîäіë
þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі íà ñàìîñòіéíі âèäè. Іñíóþòü ðіçíі
ïіäñòàâè äëÿ òàêîãî ïîäіëó.

Çàëåæíî âіä îðãàíіâ, ÿêі ïðèòÿãóþòü äî þðèäè÷íîї âіäïîâі-
äàëüíîñòі, її ïîäіëÿþòü íà òàêó, ùî íàêëàäàєòüñÿ:

 îðãàíàìè äåðæàâíîї âëàäè;
 âèêîíàâ÷î-ðîçïîðÿä÷èìè îðãàíàìè;
 ñóäîâèìè òà іíøèìè þðèñäèêöіéíèìè îðãàíàìè.
Çàëåæíî âіä ãàëóçåâîї íàëåæíîñòі ïðàâîâîї íîðìè, ùî ïîðóøåíà:
 äèñöèïëіíàðíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå òàêèé ðіçíîâèä þðè-

äè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêà çà ïîðóøåííÿ òðóäîâîї
äèñöèïëіíè іç çàñòîñóâàííÿì äî íüîãî äèñöèïëіíàðíèõ
ñòÿãíåíü;

 ìàòåðіàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå ðіçíîâèä þðèäè÷íîї
âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêà çà ìàòåðіàëüíó øêîäó, çàâäàíó
ïіäïðèєìñòâó, óñòàíîâі, îðãàíіçàöії âíàñëіäîê ïîðóøåííÿ
ïîêëàäåíèõ íà íüîãî òðóäîâèõ îáîâ’ÿçêіâ;

 àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü – âèä þðèäè÷íîї âіä-
ïîâіäàëüíîñòі ôіçè÷íèõ (þðèäè÷íèõ) îñіá, ÿêèé íàñòàє
çà â÷èíåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ і ÿêèé
ñòâîðþє äëÿ öèõ îñіá (êîëåêòèâіâ) íåñïðèÿòëèâі íàñëіäêè
ìàéíîâîãî ÷è ìîðàëüíîãî õàðàêòåðó;

 öèâіëüíî-ïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå òàêèé âèä þðèäè÷-
íîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ÿêèé ïîâ’ÿçàíèé ç íàêëàäåííÿì öè-
âіëüíî-ïðàâîâèõ ñòÿãíåíü (ïåíі, øòðàôó і âіäøêîäóâàííÿ 
çáèòêіâ) íà ôіçè÷íó òà þðèäè÷íó îñîáó çà íåâèêîíàííÿ
àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ çîáîâ’ÿçàíü àáî çàïîäіÿííÿ
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áèñòèõ íåìàéíîâèõ ïðàâ (÷åñòü, ãіäíіñòü, äіëîâà ðåïóòàöіÿ
îñîáè òîùî);

 êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå òàêèé âèä âіäïîâі-
äàëü íîñòі, ùî ïîëÿãàє ó çàñòîñóâàííі äî âèííîї ó çëî÷èíі
ôіçè÷íîї îñîáè âèäіâ êðèìіíàëüíîãî ïîêàðàííÿ;

 êîíñòèòóöіéíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå ïîðіâíÿíî íîâèé
âèä þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ÿêà âèíèêëà íà ïіäñòàâі
íîðì Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (іìïі÷ìåíò ïðåçèäåíòà, âіä-
ñòàâêà óðÿäó). Îñîáëèâіñòþ êîíñòèòóöіéíîї âіäïîâіäàëüíî-
ñòі є òå, ùî âîíà ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ çà óìîâ, êîëè íîð-
ìó ïðàâà íå ïîðóøåíî. Ó öèõ âèïàäêàõ âіäïîâіäàëüíіñòü
ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç òèìè äіÿìè, ùî ðîçöіíþþòüñÿ ÿê íåãàòèâíі
â ïîëіòè÷íîìó ïëàíі.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Äî ÿêîãî âèäó þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі áóäå ïðèòÿã-
íóòî îñîáó â òàêіé ñèòóàöії: «Çàâîðèêіí Ì., ïðàöþþ÷è ôðåçåðó-
âàëüíèêîì íà ïіäïðèєìñòâі, óíàñëіäîê íåîáåðåæíîãî ïîâîäæåí-
íÿ ïîøêîäèâ ðîáî÷èé іíñòðóìåíò, ÿêèé áóâ íàäàíèé éîìó â
êîðèñòóâàííÿ»?

À Äèñöèïëіíàðíîї
Á Ìàòåðіàëüíîї
Â Àäìіíіñòðàòèâíîї
Ã Öèâіëüíî-ïðàâîâîї 

2. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ ñèòóàöієþ òà âèäîì âіäïî-
âіäàëüíîñòі, äî ÿêîї áóäå ïðèòÿãíóòî ïðàâîïîðóøíèêà.

1 Êðèìіíàëüíà
2 Äèñöèïëіíàðíà
3 Àäìіíіñòðàòèâíà
4 Öèâіëüíî-ïðàâîâà

À Âîëèíêî Є., çàïіçíþþ÷èñü íà ðîáî-
òó, ïåðåéøîâ äîðîãó â íåâñòàíîâëå-
íîìó ìіñöі

Á Íåñïіøíèé Ò., ïðàöþþ÷è ñëþñàðåì
íà ïіäïðèєìñòâі, áóâ âіäñóòíіé íà 
ðîáî÷îìó ìіñöі ïðîòÿãîì òðüîõ ãî-
äèí áåç ïîâàæíîї ïðè÷èíè

Â Íåâіãëàñíèé Ì., ïðàöþþ÷è âîäієì 
íà ïіäïðèєìñòâі, óõèëèâñÿ âіä ïðè-
çîâó íà ñòðîêîâó âіéñüêîâó ñëóæáó

Ã Çàäîðîæíèé Ä., ïîñïіøàþ÷è íà 
ðîáîòó, ñіâ ó ïåðåïîâíåíèé òðîëåé-
áóñ òà íåíàðîêîì ïîðâàâ êóðòêó
ãðîìàäÿíöі Íåâòіøíіé
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 3. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ âèäîì ïðàâîïîðóøåííÿ òà

þðèäè÷íîþ âіäïîâіäàëüíіñòþ.
1 Äèñöèïëіíàðíà
2 Àäìіíіñòðàòèâíà
3 Öèâіëüíî-ïðàâîâà 
4 Êðèìіíàëüíà 

À Êðàäіæêà
Á Äðіáíå õóëіãàíñòâî
Â Ñèñòåìàòè÷íå íåâèêîíàííÿ òðó-

äîâèõ îáîâ’ÿçêіâ
Ã Íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå

âè êîíàííÿ çîáîâ’ÿçàííÿ

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
1. Ïðàâîïîðóøåííÿ – þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü.
2. Ìàòåðіàëüíà – öèâіëüíî-ïðàâîâà þðèäè÷íà âіäïîâіäàëüíіñòü.

ІІІ. Ðîçâ’ÿæіòü ñèòóàöіþ.

Äåñÿòèêëàñíèöÿ Íàñòÿ Ïîëіãëîò, ïîñïіøàþ÷è íà óðîê àíã-
ëіéñüêîї, ïåðåéøëà âóëèöþ ó äâàäöÿòè ìåòðàõ âіä ïіøîõіäíîãî
ïåðåõîäó. Íàìàãàþ÷èñü îá’їõàòè øêîëÿðêó, âîäіé àâòîìîáіëÿ
çìóøåíèé áóâ ðіçêî çâåðíóòè íà óçáі÷÷ÿ. Ó ðåçóëüòàòі âіäáóâñÿ
íàїçä íà ãàçåòíèé êіîñê і àâòîìîáіëü áóëî ïîøêîäæåíî.

1. Äàéòå ïðàâîâèé àíàëіç äіé Íàñòі Ïîëіãëîò.
2. ×è ìîæóòü її ïðèòÿãòè äî þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі?

ßêùî òàê, òî äî ÿêîãî âèäó þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі її áóäå
ïðèòÿãíóòî?

ІV. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Ùî òàêå âіäïîâіäàëüíіñòü?
2. ßêі іñíóþòü âèäè âіäïîâіäàëüíîñòі?
3. ßêі âè çíàєòå ïіäñòàâè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі?
4. Îõàðàêòåðèçóéòå îçíàêè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі.
5. Äàéòå õàðàêòåðèñòèêó âèäіâ þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі.

§ 9. Обставини, що виключають шкідливість 
(суспільну небезпеку) діяння

Практичне заняття 2
Ó æèòòі ñóñïіëüñòâà òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, çà ÿêèõ äіÿííÿ

ôіçè÷íîї îñîáè çà ñâîїìè çîâíіøíіìè îçíàêàìè çáіãàєòüñÿ ç
îçíàêàìè òîãî ÷è іíøîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, àëå ââàæàєòüñÿ
ïðàâîìіðíèì. Íàïðèêëàä, âîäіé àâòîòðàíñïîðòíîãî ïіäïðèєì-
ñòâà, âіä÷óâøè, ùî â àâòîìîáіëі âіäìîâèëè ãàëüìà, ñïðÿìîâóє
éîãî â êþâåò, ïîïåðåäæàþ÷è òèì ñàìèì íàїçä íà äіòåé. Äåÿêі
ñâіäêè ìîæóòü ïîáà÷èòè òіëüêè ôðàãìåíò ïîäії òà ñòâåðäæó-
âàòè, ùî âîäіé ïîøêîäèâ àâòîìîáіëü íàâìèñíå, àëå îñòàííіé
âіäâåðíóâ ñåðéîçíó íåáåçïåêó çàãèáåëі äіòåé. Òàêі äії êâàëіôі-
êóþòü ÿê îáñòàâèíè, ùî âèêëþ÷àþòü øêіäëèâіñòü äіÿííÿ.
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пеку) діяння – я це визнані правовими нормами умови, за яких ді-
яння, що формально містять ознаки об’єктивної сторони право-
порушення, не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.
Працюємо самостійно

Îçíàéîìòåñü ç òåîðåòè÷íèì ìàòåðіàëîì ñàìîñòіéíî àáî â ïàðàõ.
Ñèñòåìà çàêîíîäàâñòâà ïåðåäáà÷àє îáñòàâèíè, ÿêі âèêëþ÷à-

þòü þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü çà çàâäàíó øêîäó і çîâíіøíє, 
íà÷åáòî ïðîòèïðàâíå, äіÿííÿ. Îáñòàâèíè çâіëüíåííÿ âіä þðè-
äè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі âòіëþþòüñÿ â àäìіíіñòðàòèâíîìó, êðè-
ìіíàëüíîìó òà іíøèõ ãàëóçÿõ çàêîíîäàâñòâà.

Îáñòàâèíàìè, ùî âèêëþ÷àþòü øêіäëèâіñòü (ñóñïіëüíó íå-
áåçïåêó) äіÿííÿ, є:

• Дії, що мають ознаки правопорушення, але вчинені з ме-
тою захисту від суспільно небезпечного посягання шляхом
заподіяння шкоди, необхідної і достатньої в цій ситуації
для негайного відвернення чи припинення посягання.
• Не можна допускати перевищення меж необхідної оборони

Необхідна
оборона

• Дії, що мають ознаки правопорушення, але вчинені з
метою усунення серйозної небезпеки, що безпосередньо
загрожувала правоохоронним інтересам, за умов, що цю
небезпеку в цій ситуації не можна було усунути іншими
засобами і заподіяна шкода була значно меншою, ніж від-
вернена

Крайня 
необхід-

ність

• Психічний стан особи, за якого вона під час вчинення пра-
вопорушення не могла усвідомлювати своїх дій (бездіяль-
ність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного
захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності,
недоумства чи іншого хворобливого стану психіки

Неосуд-
ність

• Уявна оборона
• Затримання особи, що вчинила злочин
• Фізичний або психічний примус
• Виконання наказу або розпорядження, інші обставини

Інші 
обставини

• Випадкова дія, що має зовнішні ознаки правопорушення,
у якій відсутній елемент вини, і ця дія, як правило, не тягне
за собою юридичної відповідальності

Казус

• Нездоланна сила чи непередбачувана подія, якої не мож-
на усунути чи уникнути, оскільки вона незалежна від волі
людей

Непере-
борна
сила
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 Ó äåÿêèõ äàâíіõ çàêîíîäàâñòâàõ, íàïðèêëàä ó Äèãåñòàõ Þñ-

èíіàíà (VI ñò.), ìіñòèëèñÿ âêàçіâêè ïðî çâіëüíåííÿ áîæåâіëü-
èõ âіä ïîêàðàííÿ çà âáèâñòâî: «Äîñòàòíüî, ùî âіí ïîêàðàíèé

ñâîїì áîæåâіëëÿì». Ïðîòå â öіëîìó öå íå áóëî õàðàêòåðíî äëÿ
çàêîíîäàâñòâà ìèíóëîãî. Ïðîáëåìà íåîñóäíîñòі é îñóäíîñòі â
ñó÷àñíîìó ðîçóìіííі ïèòàííÿ âèíèêëà íà ìåæі XVIII і XIX ñò.
Ùå â ñåðåäèíі XVIII ñò. â Çàõіäíіé Єâðîïі і â Ðîñії ïñèõі÷-
íîõâîðі çàñóäæóâàëèñÿ і êàðàëèñÿ, ÿê і çäîðîâі îñîáè. Ïåðåä
ñóäîì íå ñòîÿëî çàâäàííÿ ç’ÿñîâóâàòè: ïåðåáóâàâ ïіäñóäíèé ïіä
÷àñ ñêîєííÿ çëî÷èíó â ñòàíі äóøåâíîãî çäîðîâ’ÿ ÷è íі.

Óïåðøå ôîðìóëà íåîñóäíîñòі áóëà íàâåäåíà ó ñò. 64 ôðàíöóçü-
êîãî Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó 1810 ð. Ó íіé іøëîñÿ, ùî «íåìàє íі
çëî÷èíó, íі ïðîâèíè, ÿêùî ïіä ÷àñ â÷èíåííÿ äіÿííÿ çâèíóâà÷åíèé
áóâ ó ñòàíі áîæåâіëëÿ». Çíà÷åííÿ її ïîÿâè â êðèìіíàëüíîìó çàêîíі
âàæêî ïåðåîöіíèòè. Âîíà áóëà ñïðèéíÿòà і ïîòіì óäîñêîíàëåíà â
êðèìіíàëüíèõ êîäåêñàõ äåÿêèõ єâðîïåéñüêèõ äåðæàâ.

Ïèòàííÿ ïðî іñíóâàííÿ íåîáõіäíîї îáîðîíè ç äàâíіõ-äàâåí
ïðèâåðòàëî óâàãó ôіëîñîôіâ, þðèñòіâ. Ó Ñåðåäíі âіêè îáґðóíòó-
âàëè íåîáõіäíó îáîðîíó Ñâÿòèì Ïèñüìîì, ó íіé áà÷èëè íå ïðàâî
ãðîìàäÿíèíà, à ñâÿùåííèé îáîâ’ÿçîê áîðîòüáè ç ãðіõàìè. Þðèñ-
òè ââàæàëè, ùî íåîáõіäíà îáîðîíà є íå ïèñàíèé, à ïðèðîäíèé
çàêîí. Æ.-Æ. Ðóññî â іíñòèòóòі íåîáõіäíîї îáîðîíè âáà÷àâ ïîâåð-
íåííÿ ëþäèíі її ïðèðîäíîãî ïðàâà íà çàõèñò, ÿêå âîíà ìàëà â
äîäåðæàâíîìó ñóñïіëüñòâі, à ïîòіì âіääàëà éîãî äåðæàâі.

Робота в групах

1. Ïðî÷èòàéòå çàïðîïîíîâàíі æèòòєâі ñèòóàöії òà çíàéäіòü
âіäïîâіäíі ñòàòòі íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ.

2. ßêèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòîì ðåãóëþþòüñÿ öі ñèòó-
àöії?

3. Ç’ÿñóéòå, ÷è ìіñòÿòüñÿ â öèõ ñèòóàöіÿõ îáñòàâèíè, ùî
âèêëþ÷àþòü ñóñïіëüíó íåáåçïåêó äіÿííÿ. ×è áóäóòü ôіçè÷íі
îñîáè íåñòè âіäïîâіäàëüíіñòü? Ïіäãîòóéòåñü àðãóìåíòóâàòè
âàøó âіäïîâіäü.

4. Çíàéäіòü ñèòóàöіþ, ó ÿêіé âіäñóòíі îáñòàâèíè, ùî âè-
êëþ÷àþòü ñóñïіëüíó íåáåçïåêó äіÿííÿ. Ïîÿñíіòü ñâіé âèáіð,
ñïèðàþ÷èñü íà ñòàòòþ 19 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè.
×èì ñõîæі і ÷èì âіäðіçíÿþòüñÿ ïåðøà і ÷åòâåðòà ñèòóàöії?

Ñèòóàöії
1. Ó òðàâíі 2016 ð. ó Çàâîäñüêîìó ðàéîíі ìіñòà N ïñèõі÷íî

õâîðèé ìіñöåâèé æèòåëü – 51-ðі÷íèé ÷îëîâіê, ñêîїâ çáðîéíèé
íàïàä íà áðèãàäó «øâèäêîї äîïîìîãè», ÿêà ïðèáóëà çà âèêëèêîì
äî éîãî ìàòåðі. «Âіí âèêëèêàâ øâèäêó äëÿ ìàìè, ó ÿêîї íіáè-
òî áóâ ñåðöåâèé íàïàä. Ïîòіì, êîëè ëіêàðі çàéøëè â ïіä’їçä, 
ïðîëóíàëè їõíі êðèêè. Âіí íàïàâ íà íàøîãî ôåëüäøåðà – Ìàðè-
íó. Òàêîæ íàìàãàâñÿ ïëåñíóòè êèñëîòîþ íà ëіêàðÿ», – ïîâіäîìèâ
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âîäіé «øâèäêîї äîïîìîãè». Ñïіâðîáіòíèêè ïîëіöії, ÿêі ïðèáó-
ëè çà âèêëèêîì, çàòðèìàëè çëîâìèñíèêà. Óñòàíîâëåíî, ùî 
îñòàííіé ïåðåáóâàє íà îáëіêó ó ïñèõіàòðà і õîòіâ ïîìñòèòèñÿ 
ìåäèêàì çà ïåðåáóâàííÿ ó ïñèõëіêàðíі.

2. Ó ñêëàäñüêîìó ïðèìіùåííі äèòÿ÷îãî áóäèíêó îáâàëèëà-
ñÿ ÷àñòèíà ñòіíè. Âèõîâàòåëü, ÿêèé ïðèáіã íà ãóðêіò, ïîáà÷èâ
ó ùіëèíі, ùî óòâîðèëàñÿ ïіä ÷àñ îáâàëó, òðè ìіíè ÷àñіâ Äðóãîї
ñâіòîâîї âіéíè. Çëÿêàâøèñü, ùî âîíè ìîæóòü âèáóõíóòè, âè-
õîâàòåëü ïåðåíіñ їõ íà âàíòàæíèé àâòîìîáіëü, ÿêèé íàëåæàâ
äèòÿ÷îìó áóäèíêó. Âіä’їõàâøè íà áåçïå÷íó âіäñòàíü âіä íàñåëå-
íîãî ïóíêòó, âіí âèñêî÷èâ ç àâòî, ñïðÿìóâàâøè éîãî â óðî÷èùå.
Àâòîìîáіëü ðàçîì іç ìіíàìè áóëî çíåøêîäæåíî.

3. 19-ðі÷íèé Ñòàíіñëàâ, ïîáà÷èâøè, ùî éîãî 13-ðі÷íîãî áðà-
òà á’є ãðóïà íåïîâíîëіòíіõ, ç ìåòîþ çàõèñòó âòðóòèâñÿ â ïîäії – 
çàâäàâ îäíîìó ç íàïàäíèêіâ óäàð êàìåíåì, çàïîäіÿâøè òÿæêå 
òіëåñíå óøêîäæåííÿ.

4. Ñåðãіé Íåâіäîìèé, ÿêèé ìàâ õðîíі÷íå ïñèõі÷íå çàõâîðþâàí-
íÿ, çðîáèâ òåëåôîííèé âèêëèê ïîæåæíîї ñëóæáè äî ñâîєї ñóñіä-
êè, ÿêà íàñâàðèëà éîãî çà òå, ùî âіí äðàæíèâ ñóñіäñüêîãî ñîáàêó.

Кримінальний кодекс України

ття 36. Необхідна оборона 
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоро-

нюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, 
а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного
посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достат-
ньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання,
якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. 

3. Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння 
тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності пося-
гання або обстановці захисту…

4. Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне
душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона 
не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посяган-
ня чи обстановці захисту. 

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримі-
нальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи
предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а 
також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи
інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Стаття 37. Уявна оборона
1. Уявною обороною визнаються дії, пов’язані із заподіянням шкоди за

таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було, і
особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала
наявність такого посягання. 
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 2. Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну

шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достат-
ні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлю-
вала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення.

3. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості
свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяють-
ся в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає кримінальній
відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони.

4. Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла
усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання,
вона підлягає кримінальній відповідальності за заподіяння шкоди через
необережність. 

Стаття 19. Осудність
1. Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усві-

домлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. 
2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення

суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в
стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або
керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового
розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану
психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові
заходи медичного характеру.

Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосеред-

ньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчини-
ла злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не
було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої
особи.

Стаття 39. Крайня необхідність
1. Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у ста-

ні крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо
загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших
осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпе-
ку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при
цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.

2. Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди
правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж від-
вернена шкода. 

3. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж 
крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, ви-
кликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність
заподіяної шкоди цій небезпеці.

Стаття 40. Фізичний або психічний примус
1. Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду право-

охоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного
примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.
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Виконання наказу або розпорядження
1. Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним

інтересам, визнається правомірною, якщо вона була вчинена з метою вико-
нання законного наказу або розпорядження.

4. Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за ді-
яння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає
кримінальній відповідальності на загальних підставах.

Стаття 42. Діяння, пов’язане з ризиком
1. Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду

правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах
виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.

Стаття 43. Виконання спеціального завдання з попередження чи роз-
криття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

1. Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інте-
ресам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання,
беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попере-
дження чи розкриття їх злочинної діяльності. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або

яка була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності.
Стаття 20. Неосудність
Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинен-

ня протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла 
усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної
 хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого
хворобливого стану.

рацюємо самостійно

1. Ïðî÷èòàéòå þðèäè÷íó ñèòóàöіþ.
2. Äàéòå âіäïîâіäі íà ïîñòàâëåíі ïèòàííÿ.

Êðóæèëіíà Ñâіòëàíà, ïðîãóëþþ÷èñü çі ñâîїì ïðèÿòå-
ëåì Çäîðîâàíåì Ìèêèòîþ, çóñòðіëà ñâîãî êîëèøíüîãî
÷îëîâіêà Êðóæèëіíà Âіêòîðà. Êðóæèëіí, ââàæàþ÷è, ùî
ïîðÿä ç æіíêîþ ïåðåáóâàє âèíóâàòåöü éîãî ðîçëó÷åííÿ,
âèõîïèâ íîæà і çàìàõíóâñÿ íà Çäîðîâàíÿ. Ìèêèòà çóìіâ 
âіäâåðíóòèñÿ âіä ïðÿìîãî óäàðó, àëå îòðèìàâ íåçíà÷íå
ïîðàíåííÿ â ïëå÷å. Âіäіáðàâøè íîæà ó Êðóæè ëіíà, Çäî-
ðîâàíü âіäêèíóâ çáðîþ çà ïàðêàí і âäàðèâ Âіêòîðà. Òîé
óïàâ, àëå Çäîðîâàíü ïðîäîâæóâàâ éîãî áèòè. Ó ðåçóëüòàòі
Êðóæèëіí îòðèìàâ òÿæêі òіëåñíі óøêîäæåííÿ.

1. ×è áóäå âіäïîâіäàòè çà íàíåñåííÿ òÿæêèõ òіëåñíèõ óøêî-
äæåíü Çäîðîâàíü?

2. ×è є â öіé ñèòóàöії îáñòàâèíè, ùî âèêëþ÷àþòü çëî÷èííіñòü 
äіÿííÿ? Ó ÿêèé ìîìåíò ïðèïèíÿєòüñÿ ñòàí íåîáõіäíîї îáîðîíè?
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 3. ×è äîïóñòèâ Çäîðîâàíü ïåðåâèùåííÿ ìåæ íåîáõіäíîї

îáîðîíè?

Домашнє завдання

1. Ïîâòîðіòü ïåðåëіê îáñòàâèí, ùî âèêëþ÷àþòü ñóñïіëüíó
íåáåçïåêó äіÿííÿ.

2. Ñêëàäіòü þðèäè÷íó ñèòóàöіþ ç âèêîðèñòàííÿì íàáóòèõ
çíàíü. Çàïðîïîíóéòå її äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîêëàñíèêàì.

Завдання для узагальнення за темою
Ðіâåíü І
Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.
1. Íà çâіòü ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ äåðæàâè.
2. Ùî òàêå äåðæàâà? ßêі îçíàêè äåðæàâè âè çíàєòå?
3. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «äåðæàâíèé ëàä».
4. Íà çâіòü îçíàêè äåðæàâíîї âëàäè.
5. Îõàðàêòåðèçóéòå ôóíêöії äåðæàâè.
6. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ñîöіàëüíèõ íîðì.
7. Íà çâіòü îçíàêè ïðàâà.
8. Îõàðàêòåðèçóéòå åëåìåíòè ñèñòåìè ïðàâà.
9. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «ïðàâîâіäíîñèíè».

10. Íàâåäіòü ïðèêëàäè þðèäè÷íèõ ôàêòіâ.
11. Îõàðàêòåðèçóéòå ñêëàä ïðàâîâіäíîñèí, ïіäñòàâè âèíèê-

íåííÿ, çìіíè òà ïðèïèíåííÿ ïðàâîâіäíîñèí.
12. Ùî òàêå ïðàâîïîðóøåííÿ. Íà çâіòü âèäè ïðàâîïîðóøåíü.
13. Îõàðàêòåðèçóéòå ïіäñòàâè і âèäè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëü-

íîñòі.
14. Îïèøіòü îáñòàâèíè, ùî âèêëþ÷àþòü øêіäëèâіñòü äіÿííÿ.

Ðіâåíü ІІ
1. Ó ïåðøó êîëîíêó òàá ëèöі çàïèøіòü âèäè ñîöіàëüíèõ íîðì.

Ó íàâåäåíîìó íèæ÷å òåêñòі çíàéäіòü âіäïîâіäíі òåçè, ùî іëþñòðó-
þòü òîé ÷è іíøèé âèä ñîöіàëüíèõ íîðì, òà çàçíà÷òå їõ íîìåðè
â òàá ëèöі.

№ Âèäè ñîöіàëüíèõ íîðì Çìіñò

1.

2.

3.

4.

5.



  П
ра

во
ві

дн
ос

ин
и.

 П
ра

во
по

ру
ш

ен
ня

. Ю
ри

ди
чн

а 
ві

дп
ов

ід
ал

ьн
іс

ть
 

66

РОЗДІЛ  II

Òåêñò
1. Ïîâàæàé ñòàðøèõ çà ñåáå.
2. Ïðè çóñòðі÷і îäèí îäíîãî âіòàþòü çà ðóêó.
3. Óñі ëþäè є âіëüíі é ðіâíі ó ñâîїé ãіäíîñòі òà ïðàâàõ.
4. ×ëåíîì ïàðòії ìîæå áóòè äієçäàòíèé ãðîìàäÿíèí Óêðà-

їíè, ÿêèé äîñÿã 18-ðі÷íîãî âіêó, ïîäіëÿє ïðîãðàìíі ïðèíöèïè 
ïàðòії òà äîòðèìóєòüñÿ âèìîã öüîãî ñòàòóòó. ×ëåíîì ïàðòії íå
ìîæå áóòè ÷ëåí іíøîї ïàðòії.

5. Òîæ âіääàéòå êåñàðåâå – êåñàðåâі, à Áîãîâі – Áîæå.

2. Íà çâіòü âèäè ïðàâîïîðóøåíü òà ñôîðìóëþéòå їõ âèçíà-
÷åííÿ. Îõàðàêòåðèçóéòå ïіäñòàâè þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі.
Âèçíà÷òå âèäè ïðàâîïîðóøåíü, ÿêі ìіñòÿòüñÿ â íàâåäåíèõ 
òåêñòàõ çà òàáëèöåþ.

№ Âèäè ïðàâîïîðóøåíü Çìіñò

1.

2.

3.

4.

Òåêñò
Äâîõ âіñіìíàäöÿòèðі÷íèõ þíàêіâ (Ñåðãіÿ òà Àíòîíà), ÿêі

ïðàöþâàëè ðîáіòíèêàìè íà ñêëàäі, áðèãàäèð âіäïðàâèâ äëÿ
ðîçâàíòàæåííÿ ïå÷èâà äî ìàãàçèíó, ïðîòå âîíè çàìіñòü âèêî-
íàííÿ ðîáîòè ïіøëè äî ìіñüêîãî ïàðêó, äå ïî÷àëè ðîçïèâàòè 
ñïèðòíі íàïîї. Íà çàóâàæåííÿ ïåíñіîíåðіâ, ÿêі âіäïî÷èâàëè â 
ïàðêó, ùîäî ïðèïèíåííÿ òàêèõ äіé, Ñåðãіé âіäïîâіâ ãðóáî,
âêàçóþ÷è ïåíñіîíåðàì, ùîá âîíè íå ëіçëè íå â ñâîþ ñïðàâó, òà 
ïî÷àâ ëàÿòèñÿ íà íèõ. Ïåðåáóâàþ÷è â íåòâåðåçîìó ñòàíі, âîíè
ñòàëè ÷іïëÿòèñÿ äî ïåðåõîæèõ і â îäíієї ç æіíîê âèðâàëè ç ðóê 
ñóìêó, çàáðàëè â íåї çîëîòèé ãîäèííèê òà êîøòîâíі ñåðåæêè.
Íà êðèêè æіíêè ç’ÿâèâñÿ íàðÿä ïîëіöії, ÿêèé і çàòðèìàâ ïî-
ðóøíèêіâ.

3. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïðàâîâіäíîñèíè». Âèçíà÷òå
âèä ïðàâîâіäíîñèí. Ïðîàíàëіçóéòå ñòðóêòóðó ïðàâîâіäíîñèí
çà ïîäàíèìè íèæ÷å òåêñòàìè.

Òåêñò À
Ó÷åíü 9-ãî êëàñó Âàñèëü çàéìàâñÿ íà ïіäãîòîâ÷èõ êóðñàõ і 

ãîòóâàâñÿ äî âñòóïó â ëіöåé. Çàíÿòòÿ îïëà÷óâàëè éîãî áàòüêè.
Òåêñò Á
Іâàí÷åíêî äîìîâèâñÿ іç Ñåðãєєâèì ïðî òå, ùî îñòàííіé ïðî-

òÿãîì òèæíÿ çà 200 ãðèâåíü ïîêëåїòü øïàëåðè â éîãî ñïàëüíіé
êіìíàòі.
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 4. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïðàâîïîðóøåííÿ». Âèçíà÷-

òå âèä ïðàâîïîðóøåííÿ. Îõàðàêòåðèçóéòå îçíàêè ïðàâîïîðó-
øåííÿ. Ïðîàíàëіçóéòå ñêëàä ïðàâîïîðóøåííÿ çà ïîäàíèì
íèæ÷å òåêñòîì.

Ñåðãієíêî Àíàòîëіé, ÿêèé ïðàöþє ìàéñòðîì-ïіäðèâíèêîì
íà øàõòі, ñïіçíèâñÿ íà ðîáîòó íà 2 ãîäèíè.

5. Âèçíà÷òå âèä âіäïîâіäàëüíîñòі â íàâåäåíèõ ñèòóàöіÿõ. ×è
â óñіõ ñèòóàöіÿõ âіäïîâіäàëüíіñòü ðåãóëþþòü íîðìè ïðàâà?

1. Ïåòðîâ Á. ïіñëÿ ñâÿòêóâàííÿ Íîâîãî ðîêó íå ç’ÿâèâñÿ íà
ðîáîòó.

2. Іâàíîâ À. ïîðóøèâ ãðîìàäñüêèé ñïîêіé, à ñàìå ñëóõàâ
ãó÷íî ó êâàðòèðі ìóçèêó ïіñëÿ 22.00.

3. Âàñèëü÷åíêî Î. íåöåíçóðíî ëàÿâñÿ â ïàðêó êóëüòóðè òà
âіäïî÷èíêó.

4. Êîâàëü Ê. ïðîїõàâ íà ÷åðâîíå ñâіòëî ñâіòëîôîðà.
5. Æóê Â. ïіñëÿ ðîçëó÷åííÿ ç äðóæèíîþ çëіñíî íå âèïëà-

÷óє àëіìåíòè íà ñïіëüíó äèòèíó.
6. Ìîëîäі ëþäè ïèëè ïèâî íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó.
7. Ïіäëіòîê íåîáà÷íî ðîçáèâ ñêëî ó âіêíі íà ïåðøîìó ïî-

âåðñі íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.
8. Êóäіíîâ Ä. їõàâ ó òðîëåéáóñі áåç êâèòêà.
9. Òåëіïàéëî Ä. ñïèñàâ äîìàøíє çàâäàííÿ â îäíîêëàñíèêà.

Ðіâåíü ІІІ
Îõàðàêòåðèçóéòå Óêðàїíó çà ôîðìîþ äåðæàâíîãî ëàäó. Âè-

êîíàéòå çàâäàííÿ çà àëãîðèòìîì.
1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ôîðìè ïðàâëіííÿ.
2. Âèçíà÷òå, äî ÿêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ íàëåæèòü Óêðàїíà.

Äîâåäіòü, ñïèðàþ÷èñü íà êîíêðåòíі ïðèêëàäè (ñòàòòі Êîíñòèòó-
öії Óêðàїíè), äî ÿêîãî âèäó ðåñïóáëіêàíñüêîї ôîðìè ïðàâëіííÿ
íàëåæèòü íàøà äåðæàâà.

3. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ôîðìè äåðæàâíîãî óñòðîþ.
4. Ïîÿñíіòü, ÿêà ôîðìà äåðæàâíîãî óñòðîþ ïðèòàìàííà Óêðàїíі.
5. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîëіòè÷íîãî ðåæèìó.
6. Íà çâіòü îçíàêè òîãî ðåæèìó, ÿêèé іñíóє â íàøіé êðàїíі,

ïіäòâåðäæóþ÷è ñâîї ñëîâà êîíêðåòíèìè ôàêòàìè.



68

РОЗДІЛ ІІІ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ

§ 10. Поняття Основного закону держави
Поміркуйте!

Філософ і правознавець ХІХ – початку ХХ ст. Б. Кістяковський:
«Сучасна держава заснована на компромісі, і конституція кожної окремої 

держави є компромісом, що примирює різні погляди найбільш впливових
 соціальних груп в конкретній державі».

 Коли було ухвалено сучасну Конституцію України?
 Чи є Конституція України політичним компромісом? Відповідь обґрун-

туйте.
 Яке значення має Конституція України для життя кожного громадянина?

1. Ïîíÿòòÿ Îñíîâíîãî çàêîíó äåðæàâè

Òåðìіí «êîíñòèòóöіÿ» ó ðіçíі ÷àñè âèêîðèñòîâóâàâñÿ â ðіç-
èõ çíà÷åííÿõ.

Ââàæàєòüñÿ, ùî ñëîâî constitution ÿê íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé 
òåðìіí óïåðøå ïî÷àëî âæèâàòèñÿ â àêòàõ Äàâíüîãî Ðèìó (âîíè 
ïî÷èíàëèñÿ çі ñëîâîñïîëó÷åííÿ «Rem Publicus Constituere…»,
ùî îçíà÷àє – «Ðèìñüêèé íàðîä óñòàíîâëþє…» – ó öüîìó âè-
ïàäêó «ðèìñüêèé íàðîä» – ÿê îôіöіéíà íàçâà äåðæàâè).

Ç іñòîðії ñòàðîäàâíüîãî ñâіòó çàëèøèëîñÿ áàãàòî ïðèêëàäіâ
óæèâàííÿ òåðìіíà «êîíñòèòóöіÿ» (äàâíüîãðåöüêà íàçâà – «ïî-
ëіòіÿ») äëÿ ïîçíà÷åííÿ àêòіâ âàæëèâîãî äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ.
Çîêðåìà, äî íàøèõ äíіâ äіéøëà «Àôіíñüêà ïîëіòіÿ» (âіäîìî, ùî
â áіáëіîòåöі Àðіñòîòåëÿ çáåðіãàëîñÿ áіëüøå íіæ 150 ïîëіòіé
ãðåöüêèõ ìіñò-äåðæàâ). Ó ñåðåäíüîâі÷íіé Єâðîïі êîíñòèòóöіÿìè
íàçèâàëè àêòè, ó ÿêèõ çàêðіïëþâàëèñÿ ïðèâіëåї òà âîëüíî-
ñòі ôåîäàëіâ (íàïðèêëàä, Âåëèêà õàðòіÿ âîëüíîñòåé 1215 ð. â
Àíãëії).

Óòіì, íі â àíòè÷íîìó ñâіòі, íі â Ñåðåäíі âіêè êîíñòèòóöії â
її ñó÷àñíîìó ðîçóìіííі íå іñíóâàëî.

«Áàòüêîì» íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî òåðìіíà «êîíñòèòóöіÿ» ó
éîãî ñó÷àñíîìó çíà÷åííі áóâ ôðàíöóçüêèé ìèñëèòåëü Øàðëü
Ìîíòåñê’є (1689–1755), ÿêèé, çîêðåìà, âèêîðèñòîâóâàâ éîãî äëÿ
õàðàêòåðèñòèêè äåðæàâíîãî ëàäó òîãî÷àñíîї Âåëèêîї Áðèòàíії.
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вий акт вищої юридичної сили, що приймається в особливому 
порядку та регулює найважливіші суспільні відносини.

Êîíñòèòóöіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè âëàñòèâîñòÿìè:

• Тобто започатковує 
принципово нові 
основи суспільного 
життя

• Усі інші нормативно-
правові акти 
підпорядковуються 
Конституції

• Для того 
щоб унести 
зміни 
в Конституцію, 
потрібна складна 
особлива 
процедура

Має найвищу 
юридичну 

силу

Має 
установчий 
характер

Має
підвищену 
стабільність

Виступає 
базою 

поточного 
законодавства

• Усі інші 
нормативно-
правові акти 
тільки розвива-
ють положення
Основного 
закону 
й не виходять 
за її межі

Êîíñòèòóöіîíàëіçì â Óêðàїíі ìàє äàâíі òðàäèöії, à ÷àñ éîãî
çàðîäæåííÿ ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç Ãåòüìàíñüêîþ äåðæàâîþ (ñåðåäèíà
ÕVІІ – êіíåöü ÕVІІІ ñò.).

Â Óêðàїíі ïåðøèé äîêóìåíò, ùî ìіñòèâ ó íàçâі ñëîâî «êîí-
òèòóöіÿ», ïіäïèñàâ Іâàí Âèãîâñüêèé 1658 ð. – âіäîìèé ÿê Ãà-
ÿöüêèé òðàêòàò. Öåé äîêóìåíò íàïèñàíèé ëàòèíîþ. Áóêâàëü-

íèé ïåðåêëàä íàçâè – «óñòðіé», òîáòî êîíñòèòóöіÿ. Âіäîìà
Êîíñòèòóöіÿ Ïèëèïà Îðëèêà, óõâàëåíà 5 êâіòíÿ 1710 ð., ÿê
äîãîâіð – çîáîâ’ÿçàííÿ ãåòüìàíà ïåðåä êîçàöòâîì ó ðàçі îá-
ðàííÿ éîãî íà íàéâèùó ïîñàäó. Öåé äîêóìåíò, ïîâíà íàçâà
ÿêîãî – «Ïàêòè òà Êîíñòèòóöії çàêîíіâ і âîëüíîñòåé Âіéñüêà
Çàïîðîçüêîãî», íàãîëîøóâàâ íà íåïðèïóñòèìîñòі ÷èíèòè çäèð-
íèöòâà òà ïðèãíі÷åííÿ, óðàõîâóâàâ іíòåðåñè êîçàöüêèõ óäіâ òà
ñèðіò.

ÕÕ ñòîëіòòÿ ñòàëî íàéáіëüø ïëіäíèì íà øëÿõó ñòâîðåííÿ
Îñíîâíîãî çàêîíó. Íåçàëåæíіñòü Óêðàїíñüêîї Íàðîäíîї Ðåñ-
ïóáëіêè â 1918 ðîöі ïðîãîëîøóâàëàñÿ ІV Óíіâåðñàëîì Öåíò-
ðàëüíîї Ðàäè. Çà Ðàäÿíñüêîї Óêðàїíè áóëî óõâàëåíî ÷îòèðè
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Êîíñòèòóöії. Ó 1991 ð. Óêðàїíó ïðîãîëîøåíî íåçàëåæíîþ äåð-
æàâîþ. Ïî÷àâñÿ ñó÷àñíèé åòàï äåðæàâîòâîðåííÿ.

Ïî÷àòîê ñó÷àñíîãî êîíñòèòóöіéíîãî ïðîöåñó ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç
ïðîãîëîøåííÿì Äåêëàðàöії ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò Óêðàїíè
âіä 16 ëèïíÿ 1990 ð., äå óòâåðäæóâàëîñÿ çäіéñíåííÿ óêðàїíñüêèì
íàðîäîì éîãî íåâіä’єìíîãî ïðàâà íà ñàìîâèçíà÷åííÿ òà ïðîãîëî-
øóâàëèñÿ ïðèíöèïè ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

Íà ÷àñ ïðîãîëîøåííÿ Íåçàëåæíîñòі Óêðàїíè áóëà ÷èííà
Êîíñòèòóöіÿ ÓÐÑÐ 1978 ð. Ñòðіìêèé ðîçâèòîê ñóñïіëüíèõ і 
ïîëіòè÷íèõ âіäíîñèí â Óêðàїíі âèìàãàâ íå ïðîñòî âíåñòè çìіíè 
é äîïîâíåííÿ â Êîíñòèòóöіþ 1978 ð., à é äîêîðіííî çìіíèòè
àáî ïðèéíÿòè íîâèé Îñíîâíèé çàêîí Óêðàїíè.

Ñó÷àñíó Êîíñòèòóöіþ Óêðàїíè óõâàëåíî 28 ÷åðâíÿ 1996 ð.

2. Ñòðóêòóðà Êîíñòèòóöії Óêðàїíè

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè 1996 ð. çà ñâîєþ ñòðóêòóðîþ ñêëàäà-
єòüñÿ ç ïðåàìáóëè òà ï’ÿòíàäöÿòè ðîçäіëіâ.

Ðîçäіë І. Çàãàëüíі çàñàäè. Öèì ðîçäіëîì âèçíà÷àþòüñÿ çà-
ñàäè êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè. Äî íèõ íàëåæàòü íàðîäî-
âëàääÿ; äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò і íåçàëåæíіñòü Óêðàїíè; ðåñ-
ïóáëіêàíñüêà ôîðìà ïðàâëіííÿ; óíіòàðíèé óñòðіé Óêðàїíè;
âèçíàííÿ ëþäèíè ÿê íàéâèùîї ñîöіàëüíîї öіííîñòі, óòâåð-
äæåííÿ і çàáåçïå÷åííÿ її ïðàâ і ñâîáîä; ñòàòóñ óêðàїíñüêîї
ìîâè ÿê äåðæàâíîї; ïîäіë âëàäè òà іíøі çàñàäè.

Ðîçäіë ІІ. Ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè é ãðîìàäÿíè-
íà. Äðóãèé ðîçäіë Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàêðіïëþє ïðàâîâèé 
ñòàòóñ ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì åëåìåíòîì 
ÿêîãî є ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà.

онституція України

ття 21. Усі люди є вільні й рівні у своїй гідності та правах. Права
і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Кон-
ституцією, не є вичерпними.

Ðîçäіë ІІІ. Âèáîðè, ðåôåðåíäóì. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè âèçíà-
÷àє äâі ôîðìè íàðîäîâëàääÿ – áåçïîñåðåäíÿ (ïðÿìà) і ïðåä-
ñòàâíèöüêà äåìîêðàòіÿ. Ïðè öüîìó ïðіîðèòåòíîþ ôîðìîþ
 âèçíàєòüñÿ áåçïîñåðåäíÿ äåìîêðàòіÿ, ÿêó ìîæíà âèçíà÷èòè
ÿê ïðÿìå âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó Óêðàїíè.

онституція України

ття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, рефе-
рендум та інші форми безпосередньої демократії.
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ІV. Верховна Рада
України

ХІ. Місцеве
самоврядування

ХІІ. Конституційний
Суд України

ХІІІ. Внесення змін 
до Конституції 

України

ХІV. Прикінцеві
положення

ХV. Перехідні
положення

ІХ. Територіальний 
устрій України

Х. Автономна 
Республіка Крим

V. Президент 
України

VІ. Кабінет 
Міністрів України. 

Інші органи
виконавчої влади

VІІІ. Правосуддя

3. Ïîâíîâàæåííÿ Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè
Ó ÕІІ ðîçäіëі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè éäåòüñÿ ïðî Êîíñòèòó-

öіéíèé Ñóä Óêðàїíè. Öå íåçàëåæíèé âіä çàêîíîäàâ÷îї òà âèêî-
íàâ÷îї ãіëîê âëàäè ñïåöіàëüíèé ñóäîâèé îðãàí, ÿêèé çäіéñíþє
ïåðåâіðêó íîðìàòèâíèõ àêòіâ ùîäî їõ âіäïîâіäíîñòі Êîíñòèòóöії
Óêðàїíè ñïîñîáîì êîíñòèòóöіéíîãî ñóäî÷èíñòâà.

Ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ é äіÿëüíîñòі, çàâäàííÿ, ïîâíîâàæåííÿ
Êîíñòèòóöіéíîãî Ñóäó Óêðàїíè âèçíà÷àþòüñÿ Êîíñòèòó öієþ
Óêðàїíè (Ðîçäіë ÕІІ) òà Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî Êîíñòèòóöіé-
íèé Ñóä Óêðàїíè».

Конституційний  Суд України
• Складається з 18 суддів Конституційного Суду України
•  Президент України, Верховна Рада України та З’їзд
суддів України призначають по шість суддів Конститу-
ційного Суду України

Стаття 149 Конституції України.
Незалежність і недоторканність судді Конституційного
Суду України гарантуються Конституцією і законами
України
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України
ття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
законів та інших правових актів Верховної Ради України;
актів Президента України;
актів Кабінету Міністрів України;
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
2) офіційне тлумачення Конституції України;
3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України.
Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розгляда-

ються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше со-
рока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Респуб-
ліки Крим.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Ó ÿêîìó ðîçäіëі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïîòðіáíî øóêàòè
òàêó ñòàòòþ: «Êîæåí ìàє ïðàâî íà îñâіòó. Ïîâíà çàãàëüíà
ñåðåäíÿ îñâіòà є îáîâ’ÿçêîâîþ»?

À Ó ðîçäіëі «Ïðåçèäåíò Óêðàїíè»
Á Ó ðîçäіëі «Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ»
Â Ó ðîçäіëі «Ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìà-

äÿíèíà»
Ã Ó ðîçäіëі «Çàãàëüíі çàñàäè»

2. ßêà ç îçíàê íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ÍÅ є îçíàêîþ
Êîíñòèòóöії?

À Ìàє íàéâèùó þðèäè÷íó ñèëó
Á Âèñòóïàє áàçîþ ïîòî÷íîãî çàêîíîäàâñòâà
Â Ìàє óñòàíîâ÷èé õàðàêòåð
Ã Óõâàëþєòüñÿ íà ïіäñòàâі é âіäïîâіäíî äî Çàêîíó

3. Óêàæіòü, ó ÿêîìó âèïàäêó ñïðàâó áóäå ðîçãëÿäàòè Êîí-
ñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè.

À Ñïðàâó çà çâåðíåííÿì Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ïðî íà-
äàííÿ âèñíîâêó ùîäî âіäïîâіäíîñòі çàêîíîïðîåêòó «Ïðî
âíåñåííÿ çìіí äî Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ùîäî ïîñèëåííÿ
ãàðàíòіé íåçàëåæíîñòі ñóääіâ» âèìîãàì ñòàòåé 157 і 158
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

Á Ñïðàâó ïðî ïіäîçðó ó â÷èíåííі êðèìіíàëüíîãî ïðàâîïî-
ðóøåííÿ.

Â Ñïðàâó ïðî âèçíàííÿ äîãîâîðó äіéñíèì òà âèçíàííÿ ïðà-
âà âëàñíîñòі íà êâàðòèðó.

Ã Ñïðàâó ùîäî àäìіíіñòðàòèâíîãî ïîçîâó ôіçè÷íîї îñîáè äî
Óïðàâëіííÿ Ïåíñіéíîãî ôîíäó Óêðàїíè â Ìàðіїíñüêîìó 
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â÷èíèòè ïåâíі äії.

ІІ. Ïіäãîòóéòå òåçè äëÿ çàõèñòó ñâîєї ïîçèöії â äèñêóñії çà
îäíèì ç òðüîõ âèñëîâіâ âіäîìèõ ìèñëèòåëіâ ÷è іñòîðè÷íèõ
äіÿ÷іâ.

1. «Ïèøіòü êîðîòêî é íåçðîçóìіëî» (ç íàñòàíîâè Íàïîëåî-
íà І àâòîðàì Êîíñòèòóöії Ôðàíöії).

Òåìà äèñêóñії: «×è ïîâèííà Êîíñòèòóöіÿ áóòè çðîçóìіëîþ
ãðîìàäÿíàì?».

2. «Ùîá âîíà áóëà ùå ãіðøîþ, Êîíñòèòóöіþ ïîòðіáíî ïî-
ñòіéíî ïîëіïøóâàòè» (Ìå÷èñëàâ Øàðãàí).

Òåìà äèñêóñії: «×è ïîòðіáíî âíîñèòè çìіíè äî Îñíîâíîãî
çàêîíó äåðæàâè?».

3. «Êîíñòèòóöіÿ äåðæàâè ïîâèííà áóòè òàêîþ, ùîá íå ïî-
ðóøóâàòè êîíñòèòóöіþ ãðîìàäÿíèíà» (Ñòàíіñëàâ Єæі Ëåö).

Òåìà äèñêóñії: «Ùî є áіëüø ïðіîðèòåòíèì: іíòåðåñè äåð-
æàâè ÷è ïðàâà ãðîìàäÿíèíà?».

ІІІ. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Íà çâіòü îñíîâíі îçíàêè Êîíñòèòóöії.
2. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «êîíñòèòóöіÿ».
3. ßêі ïîâíîâàæåííÿ ìàє Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè?
4. ßêå çíà÷åííÿ äëÿ êîíêðåòíîї ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà â öі-

ëîìó ìàє Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè?

§ 11. Правова характеристика понять «людина»,
«особа», «громадянин». Громадянство України

Поміркуйте!

Г. Сковорода про людину та особистість:
«Вода без риби, повітря без пташок, час без людей бути не можуть».
«Не тіло, а душа є людиною».
 Яка різниця між поняттями «людина», «особистість», «особа», «грома-

дянин»?
 Що поєднує ці поняття?
 Прочитайте вислови українського філософа. Яке з названих вище по-

нять більше відповідає висловленим думкам мислителя, ніж ужите ним
поняття «людина»? Поясніть свою думку. 

1. Ïðàâîâà õàðàêòåðèñòèêà ïîíÿòü «ëþäèíà»,
«îñîáà», «ãðîìàäÿíèí»

Òåîðіÿ äåðæàâè і ïðàâà ÿê íàóêà âèâ÷àє îêðåìó ëþäèíó,
îñîáó, ãðîìàäÿíèíà, ðîçãëÿäàє âçàєìèíè ëþäèíè і ñóñïіëüñòâà,
ëþäèíè і äåðæàâè. Ó ïîâñÿêäåííîìó âæèòêó öі ñëîâà çâó÷àòü
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ÿê ðіâíîçíà÷íі, àëå â þðèäè÷íіé ìîâі çà öèìè òåðìіíàìè
çàêðіïëåíî ðіçíі çíà÷åííÿ.

Людина – це жива розумна істота, яка має волю, дар мислен-
ня, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо кори-
стуватися ними.

Êîæíà ëþäèíà ìàє çâ’ÿçîê іç ñó ñïіëüñòâîì, ó ÿêîìó âîíà
æèâå. Ëþäè ðіâíі ó ïðàâàõ, àëå öå íå îçíà÷àє, ùî âîíè
îäíàêîâі àáî ñõîæі îäèí íà îäíîãî ç òî÷êè çîðó ôіçè÷íèõ
÷è ðîçóìîâèõ çäіáíîñòåé, òàëàíòіâ. Ïðîòå ëèøå áіîëîãі÷íå
â ëþäèíі íå âèçíà÷àє її ÿê îñîáèñòіñòü.

Особистість – людина, що відзначається неповторною
сукуп ністю соціально значущих якостей, способом існування 
якої є її розвиток та діяльність.

Ïîíÿòòÿ «îñîáèñòіñòü» âêëþ÷àє â ñåáå õàðàêòåðèñòèêó ñó ñïіëü-
íîї äіÿëüíîñòі ëþäèíè і òèõ ìîòèâіâ, ÿêèìè âîíà êåðóєòüñÿ ó 
ñâîїõ ó÷èíêàõ. Îñîáèñòіñòü ìàє ñâіé ñòèëü ìèñëåííÿ, ïåðåæè-
âàíü і ïîâåäіíêè.

Ïîíÿòòÿì îñîáà ïîçíà÷àєòüñÿ ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí. Ó ïðà-
âîâіé ñèñòåìі ñóñïіëüñòâà ìіñöå і ðîëü îñîáè õàðàêòå ðèçóþòüñÿ 
÷åðåç ïðàâîâèé ñòàòóñ, ùî äàє ìîæëèâіñòü ðîçãëÿíóòè її ôàêòè÷-
íå òà þðèäè÷íå ñòàíîâèùå ó ãðîìàäÿíñüêîìó ñó ñïіëüñòâі. Âіäîìі 
ðіçíі âèçíà÷åííÿ ïðàâîâîãî ñòàòóñó îñîáè. Ó íàéøèðøîìó çíà-
÷åííі ïіä ïðàâîâèì ñòàòóñîì îñîáè ðîçóìіþòü її þðèäè÷íî çàêðі-
ïëåíå ñòàíîâèùå â ñóñïіëüñòâі. ßäðîì çàãàëüíîãî ïðàâîâîãî ñòà-
òóñó є ñóá’єêòèâíі ïðàâà, ñâîáîäè, çàêîííі іíòåðåñè òà îáîâ’ÿçêè
îñîáè. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè çàêðіïëþє îñíîâíі ïðàâà і ñâîáîäè 
îñîáè, ùî ñòàíîâëÿòü îñíîâó áóäü-ÿêèõ іíøèõ ïðàâ і ñâîáîä.

Êðіì òîãî, îñîáà òіñíî âçàєìîçâ’ÿçàíà ç äåðæàâîþ. Äåðæàâà 
âèçíàє îñîáó, її æèòòÿ, íåäîòîðêàííіñòü, ÷åñòü і ãіäíіñòü íàé-
âèùîþ ñîöіàëüíîþ öіííіñòþ. Ãîëîâíèé îáîâ’ÿçîê äåðæàâè –
çàáåçïå÷åííÿ îñîáі âіäïîâіäíèõ óìîâ äëÿ çäіéñíåííÿ ïðàâ
і ñâîáîä, âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêіâ. Äåðæàâà âіäïîâіäàëüíà ïåðåä
îñîáîþ і ñó ñïіëüñòâîì çà ñâîþ äіÿëüíіñòü. Çà äîïîìîãîþ ïðà-
âà äåðæàâà çàêðіïëþє âіäïîâіäíèé ïðàâîâèé ñòàòóñ îñîáè,
çàáåçïå÷óє êîæíіé îñîáі ðіâíі ìîæëèâîñòі â êîðèñòóâàííі
ñóá’єê òèâíèìè ïðàâàìè é âèêîíàííі îáîâ’ÿçêіâ.

Öåé âçàєìîçâ’ÿçîê îñîáè ç êîíêðåòíîþ äåðæàâîþ ïîçíà÷à-
єòüñÿ ïîíÿòòÿì «ãðîìàäÿíñòâî».

Громадянин – людина, яка має стійкий правовий зв’язок з 
конкретною державою, що проявляється у взаємних правах 
та обов’язках.

Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíèí» âèñâіòëþє çäåáіëüøîãî þðèäè÷íі
àáî ïîëіòèêî-þðèäè÷íі õàðàêòåðèñòèêè îñîáèñòîñòі.
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Громадянство України – це стійкий, необмежений у просто-
рі правовий зв’язок фізичної особи з Українською державою,
заснований на юридичному визнанні державою цієї особи грома-
дянином України, унаслідок чого особа і держава набувають
взаємних прав і обов’язків в обсязі, передбаченому Конститу-
ією та законами України.

Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíñòâî» ó ñó÷àñíîìó çíà÷åííі âèíèêëî â
Äàâíіé Ãðåöії: ó її ìіñòàõ – äåðæàâàõ-ïîëіñàõ.

Ïîÿâó іíñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà ïîâ’ÿçóþòü ç ôðàíöóçüêîþ
ðåâîëþöієþ 17 ñò. Êîíöåïöіÿ «âіëüíîãî ãðîìàäÿíñòâà» çàìі-
íèëà іíñòèòóò ïіääàíñòâà, ÿêèé çà ÷àñіâ ôåîäàëіçìó âèçíà÷àâ
âàñàëüíі âіäíîñèíè çàëåæíîñòі îêðåìîї ëþäèíè âіä äåðæàâè
â îñîáі ìîíàðõà. Îñíîâíі ïðàâà òà ñâîáîäè ëþäèíè і ãðîìàäÿ-
íèíà áóëî âèêëàäåíî â Äåêëàðàöії ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíè-
íà, ÿêó áóëî óõâàëåíî 1789 ð. ó Ôðàíöії. Öåé äîêóìåíò äіє é
ñüîãîäíі ÿê ÷àñòèíà Êîíñòèòóöії Ôðàíöії.

Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàї-
íè» ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè âèçíàþòüñÿ îñîáè, ÿêі íàáóëè ãðî-
ìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà öèì Çàêîíîì. ßêі æ є ïіäñòàâè íàáóòòÿ
ãðîìàäÿíñòâà?

Закон України «Про громадянство України» 

Стаття 6. Підстави набуття громадянства України
Громадянство України набувається:
за народженням;
за територіальним походженням;
внаслідок прийняття до громадянства;
внаслідок поновлення у громадянстві;
внаслідок усиновлення;
внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;
внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків

дитини;
внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення 

факту батьківства чи материнства;
за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà íàðîäæåííÿì (ôіëіàöіÿ)
є îñíîâíèì ñïîñîáîì íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè. Ïðè öüîìó
ãðîìàäÿíñòâî íàáóâàєòüñÿ íà îñíîâі ïðèíöèïіâ «ïðàâà êðîâі»
àáî «ïðàâà ґðóíòó». Ó ïåðøîìó âèïàäêó äèòèíà íàáóâàє ãðî ìà-
 äÿíñòâà áàòüêіâ (îäíîãî ç áàòüêіâ), íåçàëåæíî âіä ìіñöÿ íàðîä-
æåííÿ, ó äðóãîìó – äèòèíà ñòàє ãðîìàäÿíèíîì òієї äåðæàâè,
íà òåðèòîðії ÿêîї âîíà íàðîäèëàñÿ, íåçàëåæíî âіä ãðîìàäÿí-
ñòâà áàòüêіâ.
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Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà òåðèòîðіàëüíèì ïîõîäæåí-
íÿì âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì ðåєñòðàöії. Ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿí-
ñòâà Óêðàїíè (íàòóðàëіçàöіÿ) çà çàÿâîþ ïåðåäáà÷àє ïîäàííÿ â

âіé ôîðìі âіäïîâіäíîї çàÿâè íà іì’ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè.

акон України «Про громадянство України» 

Стаття 9. Умовами прийняття до громадянства України є:
визнання і дотримання Конституції України та законів України;
подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб

без громадянства) або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для
іноземців);

зобов’язання припинити іноземне громадянство або неперебування в
іноземному громадянстві;

безперервне проживання на законних підставах на території України про-
тягом останніх п’яти років;

отримання дозволу на імміграцію;
володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для

спілкування;
наявність законних джерел існування.

Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè» ïåðåäáà÷åíî
òàêі ïіäñòàâè ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè:

Громадянство 
України

припиняється

Внаслідок виходу з громадянства
України

Внаслідок втрати 
громадянства України

За підставами, передбаченими 
міжнародними договорами України

Óíàñëіäîê âèõîäó ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè.
Ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, ÿêèé âіäïîâіäíî äî ÷èííîãî çàêîíî-

äàâñòâà Óêðàїíè є òàêèì, ùî ïîñòіéíî ïðîæèâàє çà êîðäîíîì,
ìîæå âèéòè ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè çà éîãî êëîïîòàííÿì, ÿêå
ïîäàєòüñÿ íà іì’ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè. Ïåðåäáà÷åíî âèïàäêè,
êîëè âèõіä іç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè íå äîïóñêàєòüñÿ – ÿêùî 
îñîáó, ÿêà êëîïî÷å ïðî âèõіä іç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè, ïðè-
òÿãíóòî ÿê îáâèíóâà÷åíó â êðèìіíàëüíіé ñïðàâі àáî ùîäî ÿêîї
â Óêðàїíі є îáâèíóâàëüíèé âèðîê ñóäó, ùî íàáðàâ ÷èííîñòі é
ïіäëÿãàє âèêîíàííþ.
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Ïіä âòðàòîþ ãðîìàäÿíñòâà ðîçóìіþòü àâòîìàòè÷íå ïðèïè-
íåííÿ ãðîìàäÿíñòâà çà òàêèõ îáñòàâèí:

 äîáðîâіëüíå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè ãðîìàäÿí-
ñòâà іíøîї äåðæàâè, ÿêùî íà ìîìåíò òàêîãî íàáóòòÿ âіí
äîñÿã ïîâíîëіòòÿ;

 íàáóòòÿ îñîáîþ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè âíàñëіäîê îáìàíó,
ñâіäîìîãî ïîäàííÿ íåïðàâäèâèõ âіäîìîñòåé àáî ôàëüøè-
âèõ äîêóìåíòіâ;

 äîáðîâіëüíèé âñòóï íà âіéñüêîâó ñëóæáó іíøîї äåðæàâè,
ÿêà âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà öієї äåðæàâè íå є çàãàëü-
íèì âіéñüêîâèì îáîâ’ÿçêîì ÷è àëüòåðíàòèâíîþ ñëóæáîþ.

Çà ïіäñòàâàìè, ïåðåäáà÷åíèìè ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè
Óêðàїíè.

Òàêèìè îáñòàâèíàìè ìîæóòü áóòè, íàïðèêëàä, îïòàöіÿ
(âіëüíèé âèáіð ãðîìàäÿíñòâà òієї ÷è іíøîї äåðæàâè â ðàçі ïå-
ðåõîäó ÷àñòèíè òåðèòîðії âіä îäíієї äåðæàâè äî іíøîї) àáî
òðàíñôåðò (ïåðåõіä ÷àñòèíè òåðèòîðії ñóïðîâîäæóєòüñÿ çìі-
íîþ ãðîìàäÿíñòâà áåç ïðàâà âèáîðó).

акон України «Про громадянство України» 

Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства Ук-
раїни 

Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбу-
ватися лише за їхньою згодою.

Стаття 18. Вихід дітей віком від 14 до 18 років з громадянства України
може відбуватися лише за їхньою згодою.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Âèçíà÷òå ïіäñòàâó íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà â òàêіé ñèòóà-
öії: «Îäåñèò Ãåðøåíçîí ß. â 1992 ð. âèїõàâ äî Іçðàїëþ òà íàáóâ
іíîçåìíå ãðîìàäÿíñòâî. Ó 2007 ð. íà ïðîõàííÿ áàòüêіâ âіí ïî-
âåðíóâñÿ â Óêðàїíó íà ïîñòіéíå ïðîæèâàííÿ òà ïîäàâ çàÿâó, ó
ÿêіé çîáîâ’ÿçàâñÿ ïðèïèíèòè іíîçåìíå ãðîìàäÿíñòâî».

À Çà íàðîäæåííÿì
Á Óíàñëіäîê óñèíîâëåííÿ
Â Óíàñëіäîê ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà
Ã Óíàñëіäîê ïîíîâëåííÿ ó ãðîìàäÿíñòâі

2. Ç’ÿñóéòå ïіäñòàâó ïðèïèíåííÿ ãðîìàäÿíñòâà â òàêіé ñèòóà-
öії: «19-ðі÷íèé ìåøêàíåöü Òåðíîïîëÿ Áåçðіäíèé Î. äîáðî âіëüíî
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âñòóïèâ íà âіéñüêîâó ñëóæáó äî Çáðîéíèõ ñèë Ïîëüñüêîї Ðåñ-
ïóáëіêè».

À Âèõіä ç ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè
Á Âòðàòà ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè
Â Ïіäñòàâè, ïåðåäáà÷åíі ìіæíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðàїíè
Ã Ïîçáàâëåííÿ ãðîìàäÿíñòâà

3. Óêàæіòü óìîâè ïðèéíÿòòÿ äî ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè.
À Âîëîäіííÿ äåðæàâíîþ ìîâîþ àáî її ðîçóìіííÿ â îáñÿçі, 

äîñòàòíüîìó äëÿ ñïіëêóâàííÿ
Á Ïåðåáóâàííÿ ó øëþáі ç ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè
Â Âèçíà÷íі çàñëóãè ïåðåä Óêðàїíîþ
Ã Íàÿâíіñòü çàêîííèõ äæåðåë іñíóâàííÿ
Ґ Çîáîâ’ÿçàííÿ ïðèïèíèòè іíîçåìíå ãðîìàäÿíñòâî àáî âіä-

ñóòíіñòü іíîçåìíîãî ãðîìàäÿíñòâà
Ä Áåçïåðåðâíå ïðîæèâàííÿ íà çàêîííèõ ïіäñòàâàõ íà òåðè-

òîðії Óêðàїíè ïðîòÿãîì îñòàííіõ òðüîõ ðîêіâ

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
1. Ïіäñòàâè íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà – ïіäñòàâè ïðèïèíåííÿ

ãðîìàäÿíñòâà.
2. Íàáóòòÿ ãðîìàäÿíñòâà çà íàðîäæåííÿì – ïðèéíÿòòÿ äî 

ãðîìàäÿíñòâà.

ІІІ. Ðîáîòà ç äîêóìåíòîì.
Îçíàéîìòåñÿ ç òåêñòîì Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî ãðîìàäÿíñòâî 

Óêðàїíè». Ïðî÷èòàéòå ñèòóàöіþ, çíàéäіòü ïðàâîâі ïîìèëêè òà 
âèïèøіòü їõ ó ïåðøó êîëîíêó òàáëè÷êè. Ó äðóãó êîëîíêó çà-
íîòóéòå ñâіé êîìåíòàð âіäïîâіäíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà
Óêðàїíè.
Іíîçåìåöü Áåçáàò÷åíêî Î. (36 ðîêіâ) ïðàöþє ôåðìåðîì íà

âëàñíіé çåìëі ñіëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ïëîùåþ
20 ãà. Âіí íå ïëàòèòü ïîäàòêè, òîìó ùî áóâ îáðàíèé äâà ðîêè
òîìó ãîëîâîþ ñіëüñüêîї ðàäè.

Ðіê òîìó âіí ïîäàâ çàÿâó ïðî îòðèìàííÿ ãðîìàäÿíñòâà
Óêðàїíè. Íåùîäàâíî éîìó ïîâіäîìèëè, ùî äî îôîðìëåííÿ öієї 
ïðîöåäóðè çàëèøèëîñÿ äåêіëüêà äíіâ. Äàòà îòðèìàííÿ ãðîìà-
äÿíñòâà ïîâèííà çáіãòèñÿ ç ðі÷íèöåþ îäðóæåííÿ íà ãðîìà-
äÿíöі Óêðàїíè, і ñàìå òîìó éîìó ñêîðî÷óþòü íåîáõіäíèé äëÿ 
îòðèìàííÿ ãðîìàäÿíñòâà ñòðîê ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíі äî
îäíîãî ðîêó.

Áåçáàò÷åíêî Î. ðàçîì ç äðóæèíîþ ïëàíóâàëè âñèíîâèòè
äèòèíó ç Õîðâàòії (éîãî áàòüêіâùèíè), àëå ïðî÷èòàëè â ãà-
çåòі, ùî äèòèíà íå çìîæå íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îòðèìàòè ãðî-
ìàäÿíñòâî Óêðàїíè, îñêіëüêè äëÿ óñèíîâëåíèõ äіòåé òåðìіí 
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êіâ. Ìàéáóòíі áàòüêè îçíàéîìèëèñÿ ç ïåðåëіêîì ïðàâ äèòèíè,
ùî âèêëàäåíèé ó Çàãàëüíіé äåêëàðàöії ïðàâ äèòèíè, і ìàþòü
íàìіð îïðîòåñòóâàòè ó Âåðõîâíіé Ðàäі Óêðàїíè ïîëîæåííÿ
óêðàїíñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî íå çáіãàєòüñÿ ç ìіæíàðîäíèì.

№ Ïðàâîâі ïîìèëêè № Êîìåíòàð

ІV. Ðîçâ’ÿæіòü ñèòóàöіþ.

Ãðîìàäÿíè Óêðàїíè, ñіì’ÿ Íåðіäíèõ (÷îëîâіê, æіíêà, äî÷êà
17 ðîêіâ òà ñèí 13 ðîêіâ), ïåðåїõàëè äî Êðàêîâà (Ïîëüùà) íà
ïîñòіéíå ìіñöå ïðîæèâàííÿ. Áàòüêè âèðіøèëè, ùî ñіì’ÿ ïî-
âèííà ïðèéíÿòè ãðîìàäÿíñòâî Ïîëüùі. Äіòè áóëè ïðîòè ðі-
øåííÿ áàòüêіâ і õîòіëè çàëèøèòèñÿ â Óêðàїíі ç áàáóñåþ.

Äàéòå ïðàâîâó îöіíêó ñèòóàöії, ñïèðàþ÷èñÿ íà çàêîíîäàâ-
ñòâî Óêðàїíè.

V. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «ëþäèíà», «îñîáà», «ãðîìàäÿ-

íèí».
2. Ùî òàêå ãðîìàäÿíñòâî?
3. Îõàðàêòåðèçóéòå ïіäñòàâè íàáóòòÿ òà ïðèïèíåííÿ ãðîìà-

äÿíñòâà Óêðàїíè.

§ 12. Конституційні права, свободи
та обов’язки людини і громадянина

Поміркуйте!

Г. Сковорода про свободу та обов’язок:
«Що є свобода? Добро в ній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє?
Ні ж бо, не злотне: зрівнивши все злото, проти свободи воно лиш бо лото!».
«Збери всередині себе свої думки і в собі самому шукай справжніх благ.

Копай всередині себе криницю для тієї води, яка зросить і твою оселю, і
 сусідську».

 З якими благами український філософ порівнює свободу?
 Яке благо (матеріальне – «злото» чи духовне – «свобода»), на думку мис-

лителя, є більш пріоритетним? Висловте свої судження із цього приводу. 
 Порівняйте перший вислів Г. Сковороди з тезою відомого сучасного сати-

рика М. Жванецького: «Якщо ми зробимо вибір на користь хліба замість
свободи, то скоро в нас заберуть і те, й інше». Подумайте, чи є відмін-
ність між тими благами, які і філософ, і сатирик протиставляють свободі.

 Прочитайте другий вислів Г. Сковороди. Подумайте, де пропонує філо-
соф шукати справжню свободу.
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1. Êîíñòèòóöіéíі ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè
ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà

Ãîëîâíèì åëåìåíòîì ïðàâîâîãî ñòàòóñó ëþäèíè і ãðîìàäÿ-
íèíà є ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè. Ó ïðàâàõ, ñâîáîäàõ òà
îáîâ’ÿçêàõ íå ëèøå ôіêñóþòüñÿ ñòàíäàðòè ïîâåäіíêè, ÿêі ââà-
æàþòüñÿ îáîâ’ÿçêîâèìè, êîðèñíèìè, äîöіëüíèìè äëÿ íîðìàëü-
íîї æèòòєäіÿëüíîñòі ñóñïіëüñòâà, à é ðîçêðèâàþòüñÿ îñíîâíі
ïðèíöèïè âçàєìîâіäíîñèí äåðæàâè é îñîáè.

Ùî æ îçíà÷àþòü öі ïîíÿòòÿ â çàãàëüíîìó çíà÷åííі?

• Це міра 
можливої 
поведінки особи

Права людини

Свобода

Обов’язок

• Міра необхідної 
поведінки людини• Суб’єктивне

право особи, яке 
проявляється 
в способах її 
можливої поведінки

Права людини – це її соціальна спроможність вільно діяти, 
самостійно обирати вид і міру своєї поведінки з метою задо-
волення різнобічних матеріальних і духовних потреб людини 
шляхом користування певними соціальними благами в межах,
визначених законодавчими актами.

Ïîíÿòòÿ «ñâîáîäà» ïîâ’ÿçàíå ç õàðàêòåðèñòèêîþ òàêèõ äі-
ÿíü îñîáè, ÿêі âèçíà÷àþòü ñôåðó її ñàìîñòіéíîñòі, çàõèñòó âіä 
âòðó÷àííÿ â її âíóòðіøíіé ñâіò (ñâîáîäà äóìêè, ñâîáîäà ñâіòî-
ãëÿäó і âіðîñïîâіäàííÿ òîùî). Çàáåçïå÷óþ÷è ïðàâà і ñâîáîäè
ëþäèíè, äåðæàâà âèìàãàє âіä íåї ïåâíîї ïîâåäіíêè, ùî ôîðìó-
ëþєòüñÿ â ñèñòåìі þðèäè÷íèõ îáîâ’ÿçêіâ.

Обов’язок – об’єктивно обумовлена вимога держави до особи 
діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від 
здійснення певних дій.

Îáîâ’ÿçîê õàðàêòåðèçóєòüñÿ òàêèìè ðèñàìè:
 íà âіäìіíó âіä ñóá’єêòèâíîãî ïðàâà, þðèäè÷íèé îáîâ’ÿ çîê –

öå êàòåãîðіÿ íåîáõіäíîї ïîâåäіíêè ëþäèíè, éîãî ðåà ëіçà-
öіÿ íå îáóìîâëþєòüñÿ áàæàííÿì ëþäèíè;

 îáîâ’ÿçîê – öå çàâæäè ïåâíå îáìåæåííÿ ïðàâ ëþäèíè;
 çà íåâèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó äåðæàâà âñòàíîâëþє þðèäè÷íó

âіäïîâіäàëüíіñòü.
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ñâîáîäè òà îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà, ÿêі îòðèìàëè
êîíñòèòóöіéíå çàêðіïëåííÿ. Îñíîâíі ïðàâà, ñâîáîäè òà îáîâ’ÿç-
êè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà ñòàíîâëÿòü ïåâíó ñè ñòåìó òà êëà-
ñèôіêóþòüñÿ çà çìіñòîì. Ó Êîíñòèòóöії Óêðàїíè (Ðîçäіë ІІ
«Îñíîâíі ïðàâà, ñâîáîäè é îáîâ’ÿçêè ëþäèíè і ãðîìàäÿíèíà»)
âèçíà÷åíî òàêі ãðóïè îñíîâíèõ ïðàâ: ãðîìàäÿíñüêі (îñîáèñòі),
ïîëіòè÷íі, ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íі, êóëüòóðíі, åêîëîãі÷íі.

Громадянські права – це можливості людей, що ха-
рактеризують їхнє фізичне та біологічне існування, за-
доволення матеріальних та духовних потреб

Äî ãðîìàäÿíñüêèõ íàëåæàòü òàêі ïðàâà: íà æèòòÿ, íà íåäî-
òîð êàííіñòü îñîáèñòîñòі, íà íåäîòîðêàííіñòü æèòëà, íà òàєì-
íèöþ ëèñòóâàííÿ, òåëåôîííèõ ðîçìîâ, òåëåãðàôíîї òà іíøîї
êîðåñïîíäåíöії; íà âèáіð ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ, ñâîáîäó ïåðåñó-
âàííÿ, íà âіëüíå çàëèøåííÿ òåðèòîðії Óêðàїíè òà ïîâåðíåííÿ
áóäü-êîëè â Óêðàїíó; íà ñâîáîäó âëàñíîї äóìêè і ñëîâà, íà âіëüíå
âèÿâëåííÿ ñâîїõ ïîãëÿäіâ і ïåðåêîíàíü; íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó,
âіðîñïîâіäàííÿ òà іí.

Політичні права – це можливості громадянина брати
участь у громадському та державному житті, вносити
пропозиції про поліпшення роботи державних органів, 
безпосередньо брати участь у різних об’єднаннях гро-
мадян

Конституція України

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у
політичні партії та громадські організації для захисту своїх прав і свобод та
задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інте-
ресів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної
безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту
прав і свобод інших людей…

Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні держав-
ними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати
і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання. Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби,
а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити
збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіща-
ються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування…
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Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих орга-
нів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у
встановлений законом строк.

Соціально-економічні права – це можливості люди-
ни і громадянина, що характеризують їхню участь у
вироб ленні матеріальних благ та можливість забезпе-
чити належні соціальні умови життя

Äî åêîíîìі÷íèõ ïðàâ íàëåæàòü: ïðàâî íà ïðèâàòíó âëàñ-
íіñòü; ïðàâî íà ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü; ïðàâî íà ïðàöþ, 
ùî âêëþ÷àє ìîæëèâіñòü çàðîáëÿòè ñîáі íà æèòòÿ ïðàöåþ, ÿêó
âіëüíî îáèðàєø àáî íà ÿêó âіëüíî ïîãîäæóєøñÿ; ïðàâî íà çà-
ðîáіòíó ïëàòó, íå íèæ÷ó âіä âèçíà÷åíîї çàêîíîì; ïðàâî íà 
ñòðàéê äëÿ çàõèñòó ñâîїõ åêîíîìі÷íèõ і ñîöіàëüíèõ іíòåðåñіâ; 
ïðàâî íà âіäïî÷èíîê òîùî.

Ñîöіàëüíі ïðàâà – öå ïðàâî íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ; ïðàâî íà
æèò ëî; ïðàâî íà ìàòåðіàëüíå çàáåçïå÷åííÿ ó ñòàðîñòі, ó ðàçі
õâî ðîáè, ïîâíîї àáî ÷àñòêîâîї âòðàòè ïðàöåçäàòíîñòі, âòðàòè ãî-
äóâàëüíèêà òà іí.; ïðàâî íà äîñòàòíіé æèòòєâèé ðіâåíü äëÿ ñåáå
і ñâîєї ñіì’ї, ùî âêëþ÷àє äîñòàòíє õàð÷óâàííÿ, îäÿã, æèòëî.

Культурні права – це можливості доступу людини до
духовних цінностей свого народу (нації) та всього люд-
ства

Öå ïðàâî íà îñâіòó; ïðàâî íà êîðèñòóâàííÿ äîñÿãíåííÿìè
âіò÷èçíÿíîї òà ñâіòîâîї êóëüòóðè; ïðàâî íà ñâîáîäó íàóêîâîї,
òåõíі÷íîї òà õóäîæíüîї òâîð÷îñòі; ïðàâî íà çàõèñò іíòåëåêòó-
àëüíîї âëàñíîñòі; ïðàâî íà âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàòіâ іíòåëåê-
òóàëüíîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі òîùî.

Екологічні права – це право людини і громадянина на
безпечне екологічне середовище

онституція України

ття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля 
та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
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Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан до-
вкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її
поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Îñíîâíі ïðàâà ãðîìàäÿí íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíі ç їõíіìè îáî-
â’ÿçêàìè. Ùîá ëþäèíà ìîãëà óñïіøíî ðåàëіçóâàòè ñâîї ïðàâà,
îòðèìóâàòè âіä ñóñïіëüñòâà ïåâíі ìàòåðіàëüíі òà äóõîâíі áëàãà,
âîíà ïîâèííà âèêîíóâàòè ïîêëàäåíі íà íåї îáîâ’ÿçêè.

Îñíîâíі îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí çàêðіïëþє Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè.
Óìîâíî їõ ìîæíà êëàñèôіêóâàòè çà ãðóïàìè.

Íåâèêîíàííÿ àáî íåíàëåæíå âèêîíàííÿ îñíîâíèõ îáîâ’ÿçêіâ
òÿãíå çà ñîáîþ þðèäè÷íó âіäïîâіäàëüíіñòü, âèä і ìіðà ÿêîї âèçíà-
÷àþòüñÿ âіäïîâіäíèìè çàêîíàìè Óêðàїíè.

Основні обов’язки 
людини 

і громадянина

Щорічно подавати до податкових 
інспекцій за місцем проживання

декларації про свій майновий стан
та доходи за минулий рік (іноземці 
подають декларацію у випадках, 

якщо вони набули статусу 
резидента України)

Шанувати державні символи Укра їни

Захищати
незалежність і територіальну 

цілісність України

Основні обов’язки 
громадянина

України

Неухильно дотримуватися
Конституції та законів 
Укра їни, не посягати на 

права і свободи інших людей

Сплачувати податки
і збори

Відшкодовувати завдані
збитки

Не завдавати шкоди природі,
культурній спадщині

2. Ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä
ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà â Óêðàїíі

Ïîíÿòòÿ «ìåõàíіçì» ðîçêðèâàєòüñÿ ÿê ñèñòåìà ïðàâîâèõ
çàñîáіâ, ìåòîþ ÿêèõ є çàõèñò ïðàâ ëþäèíè. Íåîáõіäíèìè óìî-
âàìè çàáåçïå÷åííÿ äіÿëüíîñòі ìåõàíіçìó çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè
âèñòóïàþòü ãàðàíòії îñíîâíèõ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè.

Гарантії прав і свобод людини і громадянина – це умови 
та засоби, що забезпечують ефективну реалізацію прав і 
свобод кожною людиною та громадянином.

Íàéâèùîþ ãàðàíòієþ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà
є êîíñòèòóöіéíèé ëàä Óêðàїíè, çàñíîâàíèé íà íåóõèëüíîìó
äîòðèìàííі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè òà çàêîíіâ Óêðàїíè, ïðèíöè-
ïàõ і íîðìàõ ìіæíàðîäíîãî ïðàâà.
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Ñóá’єêòîì, íà ÿêîãî ïîêëàäàþòü îáîâ’ÿçêè ùîäî ãàðàíòó-
âàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà, є äåðæàâà. Ðîëü 
äåðæàâè ÿê ãîëîâíîãî ãàðàíòà ïðàâ і ñâîáîä âèïëèâàє іç çìіñòó

Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

онституція України

Стаття 3. …Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за
свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є голов-
ним обов’язком держави.

Стаття 22. …Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути
скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Ìîæëèâîñòі çäіéñíåííÿ ãðîìàäÿíàìè ïåâíèõ ó÷èíêіâ ùîäî
çàõèñòó âëàñíèõ ïðàâ і ñâîáîä òà ñèñòåìà îðãàíіâ, ÿêі çàõèùà-
þòü і çàáåçïå÷óþòü öі ïðàâà òà ñâîáîäè, óòâîðþþòü þðèäè÷íèé
ìåõàíіçì çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè.

Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè ïåðåäáà÷àє òàêі ìîæëèâîñòі çäіéñíåííÿ 
ãðîìàäÿíàìè äіé, ñïðÿìîâàíèõ íà çàõèñò їõíіõ ïðàâ і ñâîáîä, ÿê:

 çàõèùàòè ñâîє æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ, æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ іíøèõ
ëþäåé âіä ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿãàíü;

 îá’єäíóâàòèñÿ â ïîëіòè÷íі ïàðòії òà ãðîìàäñüêі îðãàíіçà-
öії äëÿ çäіéñíåííÿ é çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä;

 ïðîâîäèòè çáîðè, ìіòèíãè, ïîõîäè і äåìîíñòðàöії;
 íàïðàâëÿòè іíäèâіäóàëüíі ÷è êîëåêòèâíі ïèñüìîâі çâåð-

íåííÿ äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè;
 çàõèùàòè â ñóäі ñâîї ïðàâà é ñâîáîäè;
 çâåðòàòèñÿ çà çàõèñòîì ñâîїõ ïðàâ äî Óïîâíîâàæåíîãî

Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè;
 çâåðòàòèñÿ çà çàõèñòîì ñâîїõ ïðàâ і ñâîáîä äî âіäïîâіäíèõ

ìіæíàðîäíèõ óñòàíîâ.
Äî ñêëàäó äåðæàâíèõ îðãàíіâ, ÿêі âіäïîâіäíî äî Êîíñòèòó-

öії çîáîâ’ÿçàíі çàõèùàòè é ãàðàíòóâàòè ïðàâà і ñâîáîäè ëþäè-
íè, íàëåæàòü: Ïðåçèäåíò Óêðàїíè; Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè;
Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè; öåíòðàëüíі òà ìіñöåâі îðãàíè äåð-
æàâíîї âèêîíàâ÷îї âëàäè; îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ;
îðãàíè Íàöіîíàëüíîї ïîëіöії; Ñëóæáà áåçïåêè Óêðàїíè; ïðî-
êóðàòóðà; ñóä. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè 1996 ðîêó ââåëà äî ñêëàäó
ñèñòåìè îðãàíіâ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè íîâі åëåìåíòè, à ñàìå: 
Óïîâíîâàæåíîãî Âåðõîâíîї Ðàäè ç ïðàâ ëþäèíè і Êîíñòèòó-
öіéíèé Ñóä.

Ñïðèÿòè çàõèñòîâі ïðàâ òà ïðåäñòàâëÿòè іíòåðåñè ãðîìàäÿí Óêðà-
їíè, іíîçåìíèõ äåðæàâ, îñіá áåç ãðîìàäÿíñòâà, þðèäè÷íèõ îñіá,
íàäàâàòè їì іíøó þðèäè÷íó äîïîìîãó ïîêëèêàíà àäâîêàòóðà. 
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íåóðÿäîâèõ ïðàâîçàõèñíèõ îðãàíіçàöіé. Â Óêðàїíі äіþòü äåêіëü-
êà âïëèâîâèõ îðãàíіçàöіé, òàêèõ ÿê: Óêðàїíñüêèé öåíòð ïðàâ
ëþäèíè, Óêðàїíñüêî-àìåðèêàíñüêå áþðî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè,
Õàðêіâñüêà ïðàâîçàõèñíà ãðóïà òà іí.

• Президент України – гарант прав і свобод людини та
гро мадянина (ст. 102 Конституції України)

Президент 
України

• Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забез-
печення прав і свобод людини та громадянина (ст. 116
Конституції України)

Кабінет Міністрів
України

• Парламентський контроль за додержанням конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина здійснює
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Уповноважений
ВРУ з прав
людини

• Згідно зі ст. 55 Конституції України права людини за-
хищаються судом
• Судовий захист здійснюють як суди загальної юрис-
дикції, так і Конституційний Суд України

Суди

Верховна Рада 
України

• Верховна Рада України здійснює захист прав і свобод
через відповідну законодавчу діяльність (ст. 92 Консти-
туції України), призначає на посаду та звільняє з поса-
ди Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю-
дини (ст. 101 Конституції України)

Äëÿ íàäіéíîãî çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè âàæëèâå çíà÷åííÿ ìàє
ñïіâðîáіòíèöòâî äåðæàâ ó öіé ãàëóçі òà ñòâîðåííÿ ñèñòåìè
ìіæíàðîäíîãî êîíòðîëþ çà âòіëåííÿì ó æèòòÿ âçÿòèõ íèìè
þðèäè÷íèõ çîáîâ’ÿçàíü. Ñó÷àñíèé ìіæíàðîäíî-ïðàâîâèé ìå-
õàíіçì çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè îõîïëþє ìіæíàðîäíі îð-
ãàíіçàöії òà óñòàíîâè, ùî áåçïîñåðåäíüî ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàíі ç ïîðóøåííÿì ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, à ñàìå:

Центр 
з прав 
людини
Економіч-
ної і Соці-
альної 
Ради 
ООН

Комісія 
з прав 
людини
ООН

Спеціальні 
органи 
ООН (на-
приклад, 
Комітет 
з прав 
дитини)

Верховний
Комісар 
ООН 

із захисту 
прав 

людини

Європей-
ський
суд 

із прав 
людини
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ñè ñòåìó çàõèñòó é çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà ãðî-
ìàäÿíèíà, ïðàâîâà îñíîâà ÿêîї – öå, ïåðåäóñіì, ÷èííà Êîíñòè-
òóöіÿ, íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè íàöіîíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà,
à òàêîæ ìіæíàðîäíі óãîäè, óêëàäåíі Óêðàїíîþ.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Íàçâіòü ãðóïè ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ ëþäèíè і ãðîìàäÿíè-
íà, äî ÿêèõ íàëåæèòü ïðàâî

À Íà òàєìíèöþ òåëåôîííèõ ðîçìîâ
Á Çáèðàòèñÿ ìèðíî, áåç çáðîї і ïðîâîäèòè çáîðè, ìіòèíãè, 

äåìîíñòðàöії
Â Íà ïіäïðèєìíèöüêó äіÿëüíіñòü
Ã Íà îñâіòó

2. Ó ÿêіé ñèòóàöії ïîðóøåíî ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íå ïðàâî?
À Áàòüêè 18-ðі÷íîãî Âàñèëÿ Óòàєìíè÷åíîãî ïîñòіéíî ïåðå-

âіðÿëè ïîâіäîìëåííÿ éîãî åëåêòðîííîї ïîøòè.
Á Îïіêóí 15-ðі÷íîãî Òèõîíà Íåäîìîâíîãî çàáîðîíèâ âñòó-

ïàòè îñòàííüîìó äî ìîëîäіæíîї îðãàíіçàöії «Ìîëîäü çà 
äåìîêðàòіþ».

Â Ðåäàêöіÿ ãàçåòè «Ïëіòêàð» âіäìîâèëàñÿ ïðèéíÿòè ñòàò-
òþ Ãàííè Áàëàêó÷îї. Ïðè÷èíîþ äëÿ âіäìîâè ñòàâ âіê
Ãàííè (íåïîâíîëіòíÿ).

Ã Áàòüêè íå äîçâîëèëè 19-ðі÷íіé Іðèíі Ïîêіðíіé âіëüíî îá-
ðàòè ìіñöå ðîáîòè.

3. ßêèé ìіæíàðîäíèé àêò «âіäîáðàæàє çàãàëüíó äîìîâëå-
íіñòü íàðîäіâ ñâіòó і є çîáîâ’ÿçàííÿì äëÿ ÷ëåíіâ ìіæíàðîäíîãî
ñïіâòîâàðèñòâà», óõâàëåíèé Ãåíåðàëüíîþ Àñàìá ëåєþ ÎÎÍ ó
1948 ð.?

À Ñòàòóò ÎÎÍ
Á Çàãàëüíà äåêëàðàöіÿ ïðàâ ëþäèíè
Â Ìіæíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüêі é ïîëіòè÷íі ïðàâà
Ã Êîíâåíöіÿ ïðî ïðàâà äèòèíè

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
1. Ïðàâà – ñâîáîäè ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà.
2. Ïðàâà – îáîâ’ÿçêè ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà.

ІІІ. Ïðî÷èòàéòå óðèâêè ç íàóêîâîї ëіòåðàòóðè. Ïîäóìàéòå, 
ÿêі ïðàâà ëþäèíè ïîðóøóâàëèñÿ â òîé ÷è іíøèé ïåðіîä íàøîї 
іñòîðії.
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çàëіçíèöåþ îñîáàì íå íіìåöüêîãî ïіääàíñòâà çàáîðîíåíî» – 
ïîâіäîìëåííÿ íіìåöüêîї îêóïàöіéíîї âëàäè 1942 ð.

2. «Ïðîïóñêàííÿ êíèã ìàëîðóñüêîþ ìîâîþ ÿê äóõîâíîãî
çìіñòó, òàê і íàâ÷àëüíèõ і âçàãàëі ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïî÷àòêî-
âîãî ÷èòàííÿ íàðîäó, ïðèïèíèòè» – Âàëóєâñüêèé öèðêóëÿð
1863 ð.

3. «ßê âіðíèé ñèí Óêðàїíè ÿ âèðіøèâ óçÿòè íà ñåáå òèì-
÷àñîâî âñþ ïîâíîòó âëàäè. Öієþ ãðàìîòîþ ÿ îãîëîøóþ ñåáå
Ãåòüìàíîì óñієї Óêðàїíè» – «Ãðàìîòà äî âñüîãî óêðàїíñüêîãî
íàðîäó» âіä 29 êâіòíÿ 1918 ð.

4. «Íà ìіñöå ñòàðøîãî, ÿêèé áіëüøå íå áóäå (âèáèðàòèñü)
ç-ïîñåðåä êîçàêіâ, ìè áóäåìî ñòàâèòè ñòàðøîãî êîìіñàðà, âіä
ñåéìó äî ñåéìó, ëþäèíó, ÿêà áóëà á íàðîäæåíà â øëÿõåòñüêî-
ìó ñòàíі, ó ëèöàðñüêіé ñïðàâі äîñâіä÷åíà, ïіäòðèìóâàëà á
ó âіéñüêó ëàä, çàïîáіãàëà á óñÿêèì áóíòàì, ...і ç ðîçïîðÿäæåí-
íÿ ãåòüìàíà ïðèõîäèëà á ó òîé ÷àñ і íà ïðèçíà÷åíå ìіñöå,
äå ïîòðåáóâàòèìå Ðі÷ Ïîñïîëèòà...» – «Îðäèíàöіÿ âіéñüêà
Çàïîðіçüêîãî ðåєñòðîâîãî...» âіä 1638 ð.

5. «Ñòàòòÿ 6. Êåðіâíîþ òà ñïðÿìîâóþ÷îþ ñèëîþ ðàäÿíñüêî-
ãî ñóñïіëüñòâà, ÿäðîì éîãî ïîëіòè÷íîї ñèñòåìè, äåðæàâíèõ і 
ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé є Êîìóíіñòè÷íà ïàðòіÿ Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó» – Êîíñòèòóöіÿ ÓÐÑÐ 1978 ð.

6. «Ñòàòòÿ 13. Îñíîâó îñîáèñòîї âëàñíîñòі ãðîìàäÿí Óêðàї-
íè ñòàíîâëÿòü òðóäîâі äîõîäè. Â îñîáèñòіé âëàñíîñòі ìîæóòü
áóòè ïðåäìåòè âæèòêó, îñîáèñòîãî ñïîæèâàííÿ, êîìôîðòó і 
ïіäñîáíîãî äîìàøíüîãî ãîñïîäàðñòâà, æèëèé áóäèíîê і òðó-
äîâі çàîùàäæåííÿ... Ó êîðèñòóâàííі ãðîìàäÿí ìîæóòü áóòè
äіëÿíêè çåìëі, ÿêі íàäàþòüñÿ â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿä-
êó äëÿ âåäåííÿ ïіäñîáíîãî ãîñïîäàðñòâà» – Êîíñòèòóöіÿ ÓÐÑÐ
1978 ð.

ІV. Ñïèðàþ÷èñÿ íà òåêñò Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, ñôîðìóëþé-
òå çìіñò ïðàâ, ÿêèé íàëåæèòü äî íàâåäåíèõ ãðóï: îñîáèñòі;
ïîëіòè÷íі; åêîíîìі÷íі; åêîëîãі÷íі; êóëüòóðíі.

V. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «ïðàâà і ñâîáîäè ëþäèíè», «êîíñòèòó-

öіéíі îáîâ’ÿçêè».
2. ßêі ïðàâà ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà âõîäÿòü äî áëîêó

 ïî ëіòè÷íèõ ïðàâ (ãðîìàäÿíñüêèõ, ñîöіàëüíèõ, åêîíîìі÷íèõ,
êóëüòóðíèõ òîùî)?

3. Íà çâіòü ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà ãðî-
ìàäÿíèíà.
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 місцеве самоврядування в Україні

Поміркуйте!

Г. Сковорода про правила співжиття громади:
Всякому місту звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова...

 Пригадайте, що таке магдебурзьке право.
 Прочитайте вислів українського філософа. Подумайте, до якої систе-

ми – сучасного права місцевого самоврядування України чи магдебурзько-
го – можна взяти за епіграф цей вислів.

1. Îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè â Óêðàїíі

Âàæëèâîþ îçíàêîþ áóäü-ÿêîї äåðæàâè є ñèñòåìà îðãàíіâ äåð-
æàâíîї âëàäè, ÷åðåç äіÿëüíіñòü ÿêèõ çäіéñíþєòüñÿ äåðæàâíà âëàäà,
ðåàëіçóþòüñÿ ôóíêöії äåðæàâè òà çàáåçïå÷óєòüñÿ çàõèñò іíòåðåñіâ.

Орган державної влади – це організаційно відокремлена і від-
носно автономна складова частина єдиного державного апа-
рату України, який представляє колектив громадян України 
(або одна особа), які мають спеціальний статус та наділені 
владними повноваженнями, що реалізуються у визначених 
 законом правових та організаційних формах.

Îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè óòâîðþþòü ïåâíó ñè ñòåìó.

Конституція України

ття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу
нодавчу, виконавчу та судову.

Ïåðøèì çàïðîïîíóâàâ ðîçãîðíóòó òåîðіþ ðîçïîäіëó âëàäè 
íãëіéñüêèé ôіëîñîô Äæ. Ëîêê. Âèçíà÷àþ÷è çìіñò öієї òåîðії,
іí ïèñàâ, ùî ïîòðіáíî ðîçðіçíÿòè òðè âëàäè – çàêîíîäàâ÷ó,
èêîíàâ÷ó і ñîþçíó (ôåäåðàòèâíó). Ñóäîâà âëàäà, çà Äæ. Ëîê-

êîì, ïîãëèíàєòüñÿ âèêîíàâ÷îþ. Óñі òðè âëàäè ìàëè áóòè ðîç-
äіëåíі, à öå îçíà÷àëî, ùî êîæíà ç íèõ ïîâèííà çäіéñíþâàòèñÿ
îêðåìèì äåðæàâíèì îðãàíîì. Ôðàíöóçüêèé ìèñëèòåëü ÕVІІІ
ñò. Ø.-Ë. Ìîíòåñê’є, ç іì’ÿì ÿêîãî íàé÷àñòіøå ïîâ’ÿçóþòü öþ
òåîðіþ, ëèøå ðîçâèíóâ іäåї Äæ. Ëîêêà.

Îðãàíè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè – öå ïðåäñòàâíèöüêі îðãàíè, ÿêі
óòâîðþþòüñÿ øëÿõîì âіëüíèõ і çàãàëüíèõ âèáîðіâ. Âîíè âèðà-
æàþòü âîëþ âñüîãî íàðîäó, і їõíüîþ îñíîâíîþ ôóíêöієþ є çàêî-
íîòâîð÷іñòü. Âіäïîâіäíî äî ñòàòòі 75 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, єäè-
íèì îðãàíîì çàêîíîäàâ÷îї âëàäè â Óêðàїíі є ïàðëàìåíò – Âåð-
õîâíà Ðàäà Óêðàїíè. Çàêîíîäàâ÷à âëàäà ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ
íàðîäîì Óêðàїíè íå òіëüêè ÷åðåç ñâîїõ ïðåäñòàâíèêіâ ó Âåðõîâ-
íіé Ðàäі, à é áåçïîñåðåäíüî íà âñåóêðàїíñüêîìó ðåôåðåíäóìі.
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Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè

Îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè – öå ñèñòåìà îðãàíіâ, îñíîâíèìè
íàïðÿìàìè äіÿëüíîñòі ÿêèõ є ðåàëіçàöіÿ äâîõ îñíîâíèõ ôóíê-
öіé: âèêîíàâ÷îї òà ðîçïîðÿä÷îї. Âèêîíàâ÷à ôóíêöіÿ õàðàê-
òåðèçóєòüñÿ òèì, ùî öі îðãàíè áåçïîñåðåäíüî âèêîíóþòü íîð-
ìàòèâíі ïðèïèñè òà іíøі àêòè çàêîíîäàâ÷îї âëàäè. Ðîçïîðÿä÷à
ôóíêöіÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ òèì, ùî äëÿ âèêîíàííÿ àêòіâ çàêî-
íîäàâ÷îї âëàäè îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè âіä ñâîãî іìåíі âèäà-
þòü óïðàâëіíñüêі àêòè, äàþòü âіäïîâіäíі ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ñèñòåìó îðãàíіâ äåðæàâíîї âèêîíàâ÷îї âëàäè ñêëàäàє:

Вищий орган
у системі виконавчої 
влади – Кабінет
Міністрів України

Центральні органи – міністерства
та інші центральні органи

виконавчої влади

Місцеві органи виконавчої влади – 
місцеві державні адміністрації 

онституція України

Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі орга-
нів виконавчої влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Пре-
зидентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний
Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

Ó ñèñòåìі ïîäіëó äåðæàâíîї âëàäè îäíієþ ç її ãіëîê є ñóäîâà
âëàäà, ïðèçíà÷åííÿ ÿêîї ïîëÿãàє â çàõèñòі ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè
і ãðîìàäÿíèíà, êîíñòèòóöіéíîãî ëàäó Óêðàїíè, äîòðèìàííÿ
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çàêîííîñòі â çàñòîñóâàííі çàêîíіâ òà іíøèõ íîðìàòèâíèõ àê-
òіâ Óêðàїíè. Іñíóâàííÿ ñàìîñòіéíîї ãіëêè ñóäîâîї âëàäè ïîðÿä 
іç çàêîíîäàâ÷îþ òà âèêîíàâ÷îþ – öå îáîâ’ÿçêîâèé àòðèáóò 
áóäü-ÿêîї äåìîêðàòè÷íîї äåðæàâè.

Ñóäîâà âëàäà ðåàëіçóєòüñÿ çäіéñíåííÿì ïðàâîñóääÿ ó ôîðìі 
öèâіëüíîãî, êðèìіíàëüíîãî, ãîñïîäàðñüêîãî, àäìіíіñòðàòèâíîãî,
à òàêîæ êîíñòèòóöіéíîãî ñóäî÷èíñòâà.

Ôóíêöії ñóäîâîї âëàäè

Відправлення
правосуддя
• Правосуддя – 
вид діяльності
держави,
що полягає
в розгляді
та розв’язанні
соціальних
конфліктів

Судовий
контроль
(нагляд) 
за законністю
застосування
засобів
процесуального
примусу

Тлумачення
правових норм,
яке пов’язане
з реалізацією
повноважень 
Конституційного 
Суду України 

Обмеження
правосуб’єктності
громадян України
(наприклад,
визнання
громадянина
недієздатним)

онституція України

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Де-
легування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами
чи посадовими особами не допускаються.

Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке
кримінальне обвинувачення.

Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегу-
лювання спору.

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через при-
сяжних.

Судова система України

Конституційний Суд
України

Суди загальної 
юрисдикції

Верховний Суд України – вищий
судовий орган у системі судів 

загальної юрисдикції

Ñèñòåìà ñóäіâ çàãàëüíîї þðèñäèêöії â Óêðàїíі áóäóєòüñÿ çà
ïðèíöèïàìè òåðèòîðіàëüíîñòі, ñïåöіàëіçàöії òà іíñòàíöіéíîñòі.
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äèêöії є Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè. Âèùèìè ñóäîâèìè îðãàíàìè
ñïåöіàëіçîâàíèõ ñóäіâ є âіäïîâіäíі âèùі ñïåöіàëіçîâàíі ñóäè.
Âіäïîâіäíî äî çàêîíó äіþòü àïåëÿöіéíі òà ìіñöåâі ñóäè.

Îñîáëèâå ìіñöå â ñèñòåìі îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè Óêðàїíè
ïîñіäàє Ïðåçèäåíò Óêðàїíè. Êîíñòèòóöіÿ Óêðàїíè áåçïîñåðåä-
íüî íå çàðàõîâóє Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè äî ïåâíîї ãіëêè âëàäè
(çàêîíîäàâ÷îї, âèêîíàâ÷îї ÷è ñóäîâîї), çàêðіïëþє éîãî ñòàòóñ
ÿê ãëàâè äåðæàâè, ùî äàє ìîæëèâіñòü çðîáèòè âèñíîâîê ïðî
îñîáëèâèé õàðàêòåð ïðåçèäåíòñüêîї âëàäè ÿê ñïåöèôі÷íîї ñà-
ìîñòіéíîї ãіëêè âëàäè. Ïðîòå öå íå îçíà÷àє, ùî Ïðåçèäåíò
ñòîїòü íàä óñіìà іíøèìè ãіëêàìè âëàäè. Çäіéñíþþ÷è ôóíêöії
ãëàâè äåðæàâè, Ïðåçèäåíò Óêðàїíè áåðå ó÷àñòü ó ôîðìóâàííі
іíøèõ ãіëîê (íàïðèêëàä, ïðèçíà÷àє ïîçà÷åðãîâі âèáîðè äî
Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè).

Конституція України

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної

цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини
та громадянина.

2. Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою
право та реальна здатність територіальної громади – жителів
села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох 
сіл, селища, міста – самостійно розв’язувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України.

Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ òåðèòîðіàëüíèìè
ãðîìàäàìè ñіë, ñåëèù, ìіñò ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê і ÷åðåç ñіëü-
ñüêі, ñåëèùíі, ìіñüêі ðàäè òà їõ âèêîíàâ÷і îðãàíè, à òàêîæ
÷åðåç ðàéîííі òà îáëàñíі ðàäè, ÿêі ïðåäñòàâëÿþòü ñïіëüíі іí-

òåðèòîðіàëüíèõ ãðîìàä ñіë, ñåëèù, ìіñò.

Ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðàїíі ìàє äàâíі òðàäèöії. Òàê,
ùå çà ÷àñіâ Êèїâñüêîї Ðóñі íàáóëî ðîçâèòêó ãðîìàäіâñüêå ñàìî-
ðÿäóâàííÿ, â îñíîâó ÿêîãî áóëî ïîêëàäåíî âèðîáíè÷ó é òå-

ðèòîðіàëüíó îçíàêè – ãðîìàäè. Òåðèòîðіàëüíå ãðîìàäіâñüêå
ñàìîâðÿäóâàííÿ áàçóâàëîñÿ íà çâè÷àєâîìó ïðàâі òà âèðàæàëîñü
ó íàðîäíèõ âі÷àõ. Ñóá’єêòîì ìіñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âèñòó-
ïàëà ìіñüêà ãðîìàäà, à ñіëüñüêîãî – ñіëüñüêà ãðîìàäà (âåðâ).

Íîâîþ ñòîðіíêîþ â іñòîðії ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â
Óêðàїíі ñòàëî ìàãäåáóðçüêå ïðàâî, ÿêå ïî÷àëî ïîøèðþâàòèñÿ
â óêðàїíñüêèõ ìіñòàõ âіä ñåðåäèíè ÕІV ñò. Ìàãäåáóðçüêå ïðà-
âî ïåðåäáà÷àëî ñêàñóâàííÿ çâè÷àєâèõ íîðì, âèâåäåííÿ ìіñòà
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ç-ïіä þðèñäèêöії ìіñöåâîãî ôåîäàëà òà çàïðîâàäæåííÿ âëàñíî-
ãî îðãàíó ìіñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ – ìàãіñòðàòó. Ïåðøîìó
óêðàїíñüêîìó ìіñòó (Ñÿíîê) ìàãäåáóðçüêå ïðàâî áóëî äàðîâàíå 
ãàëèöüêèì êíÿçåì Áîëåñëàâîì-Þðієì 1339 ð., 1356 ð. éîãî îò-
ðèìàâ Ëüâіâ, à 1374 ð. – Êàì’ÿíåöü-Ïîäіëü ñüêèé.

Ïåðâèííèì ñóá’єêòîì ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îñíîâíèì
íîñієì éîãî ôóíêöіé і ïîâíîâàæåíü є òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà
ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà. Ôîðìîþ áåçïîñåðåäíüîї ó÷àñòі ãðîìàäÿí
ó ðîçâ’ÿçàííі ïèòàíü ìіñöåâîãî çíà÷åííÿ є çàãàëüíі çáîðè ãðî-
ìàäÿí, ìіñöåâі іíіöіàòèâè, ãðîìàäñüêі ñëóõàííÿ òîùî.

Система місцевого самоврядування включає

Територіальну громаду

Сільську, селищну, міську раду

Сільського, селищного, міського голову

Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради

Органи самоорганізації населення

Районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст

Староста в селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради
об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

Конституція України

таття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо
або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють май-
ном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-еконо-
мічного 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;
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забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх резуль-
татів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства,
організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішу-
ють інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. ßêèé îðãàí є âèùèé ó ñèñòåìі âèêîíàâ÷îї âëàäè çà Êîí-
ñòèòóöієþ Óêðàїíè?

À Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ
Á Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
Â Ðàäà Ìіíіñòðіâ
Ã Öåíòðàëüíèé âèêîíàâ÷èé êîìіòåò

2. Çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ є
À Îðãàíîì ñàìîîðãàíіçàöії íàñåëåííÿ
Á Ïðàâîì òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè
Â Ìіñöåâîþ іíіöіàòèâîþ ãðîìàäÿí
Ã Ïîâíîâàæåííÿì îðãàíіâ âèêîíàâ÷îї âëàäè

3. Íàçâіòü äåðæàâíèé îðãàí, ÿêèé çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàї-
íè є ãàðàíòîì äîäåðæàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè і ãðîìàäÿ-
íèíà.

À Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
Á Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè
Â Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
Ã Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
1. Çàêîíîäàâ÷à – âèêîíàâ÷à âëàäà

ІІІ. Робота в групах.
Îá’єäíàâøèñü ó 3 ãðóïè, çà äîïîìîãîþ òåêñòó Ðîçäіëіâ ІV, VІ,

VІІІ Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàïîâíіòü òîé ñòîâï÷èê ñõåìè, ÿêèé
çàïðîïîíóє âàì ó÷èòåëü. Äàëі êåðіâíèê êîæíîї ãðóïè çàïîâíèòü
ñâîþ ÷àñòèíó ñõåìè íà äîøöі. Ìîæëèâі ïîìèëêè ìîæóòü âè-
ïðàâëÿòè ïðåäñòàâíèêè іíøèõ ãðóï ÷è ãðóïè åêñïåðòіâ.

Äëÿ ðîáîòè ç îñòàííіì ðÿäêîì ñõåìè ïðîïîíóєìî äåÿêі ïîâ-
íîâàæåííÿ îðãàíіâ âëàäè. Ðîçïîäіëіòü їõ ó ïîòðіáíі êîëîíêè:

 ðîçðîáëÿє ïðîåêò çàêîíó ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðàїíè
і çàáåçïå÷óє âèêîíàííÿ çàòâåðäæåíîãî áþäæåòó; óõâàëþє
çàêîíè;

 çäіéñíþє ñóäî÷èíñòâî;
 óñòàíîâëþє äåðæàâíі ñèìâîëè Óêðàїíè;
 çàáåçïå÷óє äåðæàâíèé ñóâåðåíіòåò і åêîíîìі÷íó ñàìîñòіé-

íіñòü Óêðàїíè;
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 ïðèçíà÷àє çà ïîäàííÿì Ïðåçèäåíòà Óêðàїíè Ïðåì’єð-
ìіíіñòðà Óêðàїíè.

Назва органу 
влади

Назви органів
цієї гілки влади

Назви органів
судової влади

ПовноваженняОкремі 
повноваження

Окремі 
повноваження

ІV. Âèêîíàéòå çàâäàííÿ.
Ðîçãëÿíüòå âèðіçêè ç ìіñöåâèõ ãàçåò, ó ÿêèõ ïîçíà÷åíî

ïðîá ëåìè âàøîãî íàñåëåíîãî ïóíêòó. Âèäіëіòü і çàïèøіòü íà
äîøöі 4–5 ïðîáëåì, ÿêі, íà âàø ïîãëÿä, є íàéáіëüø àêòóàëüíè-
ìè. Îá’єäíàéòåñÿ ó 4–5 ãðóï. Êîæíà ãðóïà ïîâèííà äîñëіäèòè
îäíó ïðîáëåìó çà ïëàíîì:

1. Ïðè÷èíè ïðîáëåìè.
2. Øëÿõè ðîçâ’ÿçàííÿ.

à) Çà äîïîìîãîþ äåðæàâè.
á) Çóñèëëÿìè ãðîìàäè.
â) Îñîáèñòèì âêëàäîì íàøîãî ó÷íіâñüêîãî êîëåêòèâó.

3. ×àñ, çà ÿêèé öþ ïðîáëåìó ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè.

V. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Íà çâіòü òà äàéòå êîðîòêó õàðàêòåðèñòèêó îðãàíàì äåð-

æàâíîї âëàäè òà ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.
2. Ñõàðàêòåðèçóéòå îêðåìі ïîâíîâàæåííÿ îðãàíіâ çàêîíî-

äàâ÷îї, âèêîíàâ÷îї òà ñóäîâîї âëàäè.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè ôîðì ó÷àñòі ãðîìàäÿí ó æèòòі ìіñöå-

âîї ãðîìàäè.

§ 14. Звернення громадян
Практичне заняття 3

рацюємо самостійно

Îçíàéîìòåñÿ ç òåîðåòè÷íèì ìàòåðіàëîì.
Ïðàâî íà çâåðíåííÿ (іíôîðìàöіÿ äëÿ ó÷íÿ)
Ó ãðîìàäÿí Óêðàїíè â ïîâñÿêäåííîìó æèòòі âèíèêàє ïîò ðå áà

çâåðòàòèñÿ ç òîãî ÷è іíøîãî ïèòàííÿ â óñòàíîâè, îðãàíіçàöії,
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öіéíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí Óêðàїíè.

Конституція України

аття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
ві звернення або особисто звертатися до органів державної влади,

органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь
у встановлений законом строк.

Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» ðåãóëþє ïèòàííÿ
ïðàêòè÷íîї ðåàëіçàöії ãðîìàäÿíàìè Óêðàїíè íàäàíîãî ñò. 40
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè ïðàâà âíîñèòè â îðãàíè äåðæàâíîї âëà-
äè, îá’єäíàííÿ ãðîìàäÿí âіäïîâіäíî äî їõ ñòàòóòó ïðîïîçèöії
ïðî ïîëіïøåííÿ їõíüîї äіÿëüíîñòі, âèêðèâàòè íåäîëіêè â ðî-
áîòі ïîñàäîâèõ îñіá, îñêàðæóâàòè їõíі äії, äåðæàâíèõ і ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàíіâ. Çàêîí çàáåçïå÷óє ãðîìàäÿíàì Óêðàїíè
ìîæëèâіñòü áðàòè ó÷àñòü ó êåðóâàííі äåðæàâíèìè і ñóñïіëü-
íèìè ñïðàâàìè, ïîëіïøóâàòè ðîáîòó îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè
і ìіñöåâîãî ñàìî âðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ, îðãàíіçàöіé íåçàëåæíî
âіä ôîðì âëàñíîñòі, âіäñòîþâàòè ñâîї ïðàâà і çàêîííі іíòåðåñè
і âіäíîâëþâàòè їõ ó ðàçі ïîðóøåííÿ.

Ïіä çâåðíåííÿìè ãðîìàäÿí ñëіä ðîçóìіòè âèêëàäåíі â ïèñüìî-
âіé àáî óñíіé ôîðìі ïðîïîçèöії (çàóâàæåííÿ), çàÿâè (êëîïîòàííÿ)
і ñêàðãè.

• Звернення громадян, де висловлюються порада, рекомен-
дація щодо діяльності органів державної влади і місцевого 
самоврядування депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а та-
кож думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов 
життя громадян, вдосконалення правової основи державного 
і громадсько го життя, соціально-культурної та інших сфер 
діяльності держави і суспільства.

• Звернення з вимогою про поновлення прав і захист закон-
них інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), 
рішеннями державних органів, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань
громадян, посадових осіб.

• Прохання про сприяння реалізації прав та інтересів або
повідомлення про порушення чинного законодавства чи недо-
ліки в діяльності підприємств, установ, організацій, народних 
депу татів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а 
також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. 
Клопотання – письмове звернення з проханням про визнан-
ня за собою відповідного статусу, прав чи свобод.

Пропозиція 
(зауваження)

Заява 
(клопотання)

Скарга
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акон України «Про звернення громадян»

ття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від 
форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повно-
важень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або гру-
пою осіб (колективне).

Особливою формою колективного звернення громадян до Президента
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцево-
го самоврядування є електронна петиція, яка подається та розглядається в
порядку, передбаченому статтею 23-1 цього Закону.

Звернення може бути усним чи письмовим.
Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або

за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, 
телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою.

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадяни-
ном до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним
особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове
звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, за-
собів електронного зв’язку (електронне звернення).

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце прожи-
вання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, про-
позиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно
бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронно-
му зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку
заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку
з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні елект-
ронного звернення не вимагається.

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку,

підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням 

на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, націо-
нальність громадянина, незнання мови звернення. 

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місце-
вого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалеж-
но від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами
зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів
пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі,
про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо
звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рі-
шення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається 
громадянину з відповідними роз’ясненнями. 

Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам 
або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Ðіøåííÿ ïðî âіäìîâó â çàäîâîëåííі âèìîã, âèêëàäåíèõ ó çàÿâі
(êëîïîòàííі), äîâîäèòüñÿ äî âіäîìà ãðîìàäÿíèíà â ïèñüìîâіé ôîðìі
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и ç ïîñèëàííÿì íà çàêîí і âèêëàäåííÿì ìîòèâіâ âіäìîâè, à òà-

êîæ іç ðîç’ÿñíåííÿì ïîðÿäêó îñêàðæåííÿ óõâàëåíîãî ðіøåííÿ.
Ãðîìàäÿíè ïîâèííі çíàòè, ùî ïðîâåäåííÿ îñîáèñòîãî ïðè-

éîìó ãðîìàäÿí – öå íå ïðàâî, à çàêîíîäàâ÷î ïåðåäáà÷åíèé
îáîâ’ÿçîê ïîñàäîâèõ îñіá. Çãіäíî çі ñòàòòåþ 22 Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí» êåðіâíèêè òà іíøі ïîñàäîâі îñîáè
îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, óñòàíîâ,
îðãàíіçàöіé íåçàëåæíî âіä ôîðì âëàñíîñòі, îá’єäíàíü ãðîìàäÿí,
ïіäïðèєìñòâ çîáîâ’ÿçàíі ïðîâîäèòè îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí.

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою
до органів державної влади, місцевого само-
врядування, підприємств, установ, організацій,
об’єднань громадян, засобів масової інформації,
посадових осіб, має право

• Особисто викласти аргументи особі, що переві-
ряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці
поданої скарги чи заяви
• Ознайомитися з матеріалами перевірки

• Подавати додаткові матеріали або наполягати
на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу
• Бути присутнім під час розгляду заяви чи скарги

• Користуватися послугами адвоката або представ-
ника трудового колективу, організації, яка здійснює право-
захисну функцію 
• Одержати письмову відповідь про результати розгляду 
заяви чи скарги

• Висловлювати вимогу щодо дотримання таємниці 
розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, 
якщо вони стали результатом порушень установленого 
порядку розгляду звернень

Ïðèéîì ïðîâîäèòüñÿ ðåãóëÿðíî ó âñòàíîâëåíі äíі òà ãîäèíè,
ó çðó÷íèé äëÿ ãðîìàäÿí ÷àñ çà ìіñöåì їõíüîї ðîáîòè і ïðîæè-
âàííÿ. Ãðàôіêè ïðèéîìó äîâîäÿòüñÿ äî âіäîìà ãðîìàäÿí.

Óñі çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí íà îñîáèñòîìó ïðèéîìі ðåєñòðóþòüñÿ.
ßêùî âèðіøèòè ïîðóøåíå â óñíîìó çâåðíåííі ïèòàííÿ áåçïîñå-
ðåäíüî íà îñîáèñòîìó ïðèéîìі íåìîæëèâî, âîíî ðîçãëÿäàєòüñÿ
ó òîìó ñàìîìó ïîðÿäêó, ùî é ïèñüìîâå çâåðíåííÿ. Ïðî ðå-
çóëüòàòè ðîçãëÿäó ãðîìàäÿíèíó ïîâіäîìëÿєòüñÿ ïèñüìîâî àáî
óñíî, çà áàæàííÿ ãðîìàäÿíèíà.



  В
за

єм
оз

в’
яз

ок
 л

ю
ди

ни
 і 

де
рж

ав
и 

98

РОЗДІЛ  III

ття 20. Термін розгляду звернень громадян 
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного міся-

ця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – 
невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в 
місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керів-
ник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступ-
ник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомля-
ється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення
питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може
бути скорочено. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством
пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Робота в групах
Âèêîíàéòå ïðàêòè÷íó ðîáîòó øëÿõîì îáãîâîðåííÿ ñèòóàöіé

ó ãðóïàõ.

Ñèòóàöіÿ 1
Ãðîìàäÿíèí Òóðáîòëèâèé À. íàïðàâèâ ïèñüìîâå çâåðíåí íÿ

äî ãîëîâè ðàéîííîї ðàäè ç âèìîãîþ íàäàòè éîìó ðîç’ÿñ íåí íÿ 
ùîäî åêîëîãі÷íîãî òà ñàíіòàðíî-åïіäåìіîëîãі÷íîãî ñòàíó ðі÷êè,
ÿêà ïðîòіêàє ïîáëèçó éîãî ïîìåøêàííÿ, і â ÿêó, çà ïóáëіêàöіÿìè
â ÇÌІ і éîãî âëàñíèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, ìіñöåâі ïіäïðèєì-
ñòâà ñêèäàþòü âіäõîäè.

Çàïèòàííÿ äëÿ àíàëіçó
1. ×è ïðàâèëüíî àäðåñîâàíå çâåðòàííÿ Òóðáîòëèâîãî À.?
2. Âèçíà÷òå âèä çâåðíåííÿ Òóðáîòëèâîãî À.
3. Ïðîòÿãîì ÿêîãî òåðìіíó çà çàãàëüíèì ïðàâèëîì ïîòðіáíî

ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ?
4. ×è ïîòðåáóє çâåðíåííÿ Òóðáîòëèâîãî À. äîäàòêîâîãî âè-

â÷åííÿ?
5. ×è ìàє öå çâåðíåííÿ âñòàíîâëåíі çàêîíîäàâñòâîì ïіëüãè

ïðè ðîçãëÿäі?

Ñèòóàöіÿ 2
Іíâàëіä Äðóãîї ñâіòîâîї âіéíè Õîðîáðèé Ì. çâåðíóâñÿ äî

 ãîëîâè îáëäåðæàäìіíіñòðàöії ç ëèñòîì, ó ÿêîìó ïîâіäîìèâ, ùî
ïðîêóðîð îáëàñòі íå íàäàâ éîìó âіäïîâіäі íà äâà ëèñòè, ó ÿêèõ 
іøëà ìîâà ïðî íåçàêîííó ðîçðîáêó ãðàíіòíèõ êàð’єðіâ òà íàíå-
ñåííÿ øêîäè äîâêіëëþ.

Çàïèòàííÿ äëÿ àíàëіçó
1. ×è ïðàâèëüíî àäðåñîâàíå çâåðíåííÿ Õîðîáðîãî Ì.?
2. Âèçíà÷òå âèä çâåðíåííÿ Õîðîáðîãî Ì.
3. ×è ìàє öå çâåðíåííÿ âñòàíîâëåíі çàêîíîäàâñòâîì ïіëüãè

ïðè ðîçãëÿäі?
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Õîðîáðîãî Ì.?
5. ×è ïîòðåáóє âêàçàíå çâåðíåííÿ äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ?

Ñèòóàöіÿ 3
Ãðîìàäÿíêà Çàñòåðåæëèâà Ì. çâåðíóëàñÿ ç ëèñòîì äî íà-

÷àëüíèêà îáëàñíîãî óïðàâëіííÿ âíóòðіøíіõ ñïðàâ, ó ÿêîìó 
âêàçàëà, ùî ãðîìàäÿíèí Ãàìіðíèé Â., ÿêèé ïðîæèâàє â ñóñіä-
íіé êâàðòèðі, ïîñòіéíî (і âäåíü, і âíî÷і) âìèêàє ìóçèêó íà
ïîâíó ãó÷íіñòü, ÷àñòî çàïðîøóє ãîñòåé, óñі öі âå÷іðêè çàêіí÷ó-
þòüñÿ ñâàðêàìè. Çàñòåðåæëèâà Ì. ìàє õâîðîãî ÷îëîâіêà і äâîõ
íåïîâíîëіòíіõ äіòåé. Íà її ïðîõàííÿ ïðèïèíèòè òàêó ïîâåäіíêó
Ãàìіðíèé Â. íå ðåàãóє. Äіëüíè÷íèé îôіöåð ïîëіöії çàÿâëÿє,
ùî â íüîãî íåìàє ÷àñó çàéìàòèñÿ òàêèìè «äðіáíèöÿìè».

Çàïèòàííÿ äëÿ àíàëіçó
1. ×è ïðàâèëüíî àäðåñîâàíå çâåðíåííÿ Çàñòåðåæëèâîї Ì.?
2. Âèçíà÷òå âèä çâåðíåííÿ Çàñòåðåæëèâîї Ì.
3. ×è ìàє öå çâåðíåííÿ âñòàíîâëåíі çàêîíîäàâñòâîì ïіëüãè

ïðè ðîçãëÿäі?
4. Ïðîòÿãîì ÿêîãî ñòðîêó íåîáõіäíî ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ

Çàñòåðåæëèâîї Ì.?
5. ×è ïîòðåáóє âêàçàíå çâåðíåííÿ äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ?

Ñèòóàöіÿ 4
Äèðåêòîð íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî çàêëàäó Äàëåêîãëÿäíèé Â.

çâåðíóâñÿ äî Óïîâíîâàæåíîї Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ
ëþäèíè ç ëèñòîì. Âіí âêàçàâ, ùî ïðàöþє â øêîëі, äå íàâ÷àí-
íÿ äіòåé îðãàíіçîâàíå ó äâі çìіíè: ç 8.00 äî 19.40. Ó íàéáëèæ-
÷èé ÷àñ êіëüêіñòü äіòåé, ÿêі ïðîæèâàþòü ó íàâêîëèøíüîìó
ìіêðîðàéîíі (øêîëà ðîçòàøîâàíà â öåíòðі ìіñòà), çáіëüøèòü-
ñÿ. Ïîðÿä çі øêîëîþ є ìàéäàí÷èê, íà ÿêîìó ìîæíà ïîáóäóâà-
òè ïðèìіùåííÿ, àëå â ìіñüêîìó é îáëàñíîìó áþäæåòàõ êîøòіâ
íåìàє. Íàâ÷àííÿ ó äâі çìіíè â øêîëі – öå ïîðóøåííÿ ïðàâ
äіòåé і їõ áàòüêіâ. Äàëåêîãëÿäíèé Â. ïðîñèòü äîïîìîãòè äîáó-
äóâàòè ïðèìіùåííÿ. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ äî øêîëè ïðèїõàëà êî-
ìіñіÿ â ñêëàäі çàñòóïíèêà ãîëîâè îáëäåðæàäìіíіñòðàöії і íà-
÷àëüíèêà îáëàñíîãî óïðàâëіííÿ îñâіòè, ÿêі çàÿâèëè, ùî їõ 
ìåòà – ðîçãëÿíóòè ñêàðãó äî Óïîâíîâàæåíîї Âåðõîâíîї Ðàäè.

Çàïèòàííÿ äëÿ àíàëіçó
1. ×è ïðàâèëüíî àäðåñîâàíå çâåðíåííÿ Äàëåêîãëÿäíîãî Â.?
2. Âèçíà÷òå âèä çâåðíåííÿ Äàëåêîãëÿäíîãî Â.
3. ×è ìàє çâåðíåííÿ ïіëüãè, âñòàíîâëåíі çàêîíîäàâñòâîì,

ïðè ðîçãëÿäі?
4. Ïðîòÿãîì ÿêîãî ñòðîêó íåîáõіäíî ðîçãëÿíóòè çâåðíåííÿ?
5. ×è ïîòðåáóє âêàçàíå çâåðíåííÿ äîäàòêîâîãî âèâ÷åííÿ?
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рацюємо самостійно

Ç’ÿñóéòå, äî ÿêîї ãàëóçі ïðàâà íàëåæàòü ïîíÿòòÿ, çàçíà÷åíі 
ó ñõåìі. Óêàæіòü íàçâó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà, ùî ðåãó-
ëþє âêàçàíі âіäíîñèíè. Çàïîâíіòü ñõåìó.

Çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí – öå

Êëàñèôіêàöіÿ çâåðíåíü ãðîìàäÿí
(âіäïîâіäíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà)

Çàëåæíî âіä ôîðìè
çâåðíåííÿ

 Êîëåêòèâíі

Ñêàðãà – öå 

Ðîçãëÿäó íå ïіäëÿãàþòü:

 çâåðíåííÿ îñіá, âèçíàíèõ
ñóäîì íåäієçäàòíèìè







Ñòðîêè ðîçãëÿäó çâåðíåíü
ãðîìàäÿí:









Домашнє завдання

Îáãîâîðіòü ç áàòüêàìè òåìó óðîêó é ïіäãîòóéòå çâåðíåííÿ
äî ìіñöåâèõ îðãàíіâ âëàäè ç ïðîïîçèöіÿìè ùîäî âðåãóëþâàííÿ
ñóñïіëüíèõ âіäíîñèí òà óìîâ æèòòÿ ãðîìàäÿí, óäîñêîíàëåííÿ
ñîöіàëüíî-êóëüòóðíîї òà іíøèõ ñôåð æèòòÿ âàøîãî ìіñòà (ñåëà,
ñåëèùà).
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І. Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.

1. ßêі ìåõàíіçìè çàõèñòó ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿ-
íèíà âè çíàєòå?

2. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿì: «ëþäèíà», «îñîáà», «ãðîìà-
äÿ íèí», «ãðîìàäÿíñòâî», «êîíñòèòóöіÿ», «ïðàâà і ñâîáîäè ëþ-
äèíè», «êîíñòèòóöіéíі îáîâ’ÿçêè».

3. Íà çâіòü é îõàðàêòåðèçóéòå âèäè êîíñòèòóöіéíèõ ïðàâ і
ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà.

4. ßêі îðãàíè äåðæàâíîї âëàäè âè çíàєòå? Äàéòå êîðîòêó
õàðàêòåðèñòèêó êîæíіé ãіëöі âëàäè.

5. Ùî òàêå ìіñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ?
6. ßêèé çàêîí Óêðàїíè ðåãóëþє ïðàâî ãðîìàäÿí íà çâåð-

íåííÿ äî îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè òà îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ?

7. Îõàðàêòåðèçóéòå ïіäñòàâè íàáóòòÿ òà ïðèïèíåííÿ ãðîìà-
äÿíñòâà Óêðàїíè.

ІІ. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Îðãàí äåðæàíîї âëàäè, ÿêèé âèðіøóє ïèòàííÿ âіäïîâіäíî-
ñòі Êîíñòèòóöії Óêðàїíè çàêîíіâ òà іíøèõ ïðàâîâèõ àêòіâ, – öå

À Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
Á Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
Â Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè
Ã Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè

2. Ïîíÿòòÿ «ãðîìàäÿíèí» ðîçêðèòî â íàñòóïíîìó âèçíà÷åííі
À Ëþäèíà ÿê íîñіé ñâіäîìîñòі, ùî âіäçíà÷àєòüñÿ íåïîâòîð-

íîþ ñóêóïíіñòþ ñîöіàëüíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé, ñïîñîáîì
іñíóâàííÿ ÿêîї є її ðîçâèòîê òà äіÿëüíіñòü.

Á Ëþäèíà, ùî ìàє ñòіéêèé ïðàâîâèé çâ’ÿçîê ç êîíêðåòíîþ
äåðæàâîþ, ùî ïðîÿâëÿєòüñÿ ó âçàєìíèõ ïðàâàõ òà îáî â’ÿç-
êàõ.

Â Ñóá’єêò ïðàâîâіäíîñèí.
Ã Êîíêðåòíà ëþäèíà, ùî áіîëîãі÷íî é ñîöіàëüíî âèðіçíÿєòü ñÿ

ç-ïîìіæ іíøèõ ëþäåé, ìàє іíäèâіäóàëüíî âèðàæåíі ïñèõî-
 ôіçè÷íі ÿêîñòі.

3. Ãðîìàäÿíñòâî Óêðàїíè ïðèïèíÿєòüñÿ âíàñëіäîê
À Âòðàòè ãðîìàäÿíñòâà
Á Óñèíîâëåííÿ
Â Âñòàíîâëåííÿ áàòüêіâñòâà
Ã Âèäâîðåííÿ ç òåðèòîðії Óêðàїíè
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4. Íå є îáñòàâèíîþ, çà ÿêîї îñîáà àâòîìàòè÷íî âòðà÷àє ãðîìà-
äÿíñòâî

À Äîáðîâіëüíå íàáóòòÿ ãðîìàäÿíèíîì Óêðàїíè ãðîìàäÿíñòâà
іíøîї äåðæàâè.

Á Íàáóòòÿ îñîáîþ ãðîìàäÿíñòâà Óêðàїíè âíàñëіäîê îáìàíó.
Â Ïåðåáóâàííÿ ïðîòÿãîì ñåìè ðîêіâ â іíøіé êðàїíі çà òðó-

äîâèì äîãîâîðîì.
Ã Äîáðîâіëüíèé âñòóï íà âіéñüêîâó ñëóæáó іíøîї äåðæàâè,

ÿêà âіäïîâіäíî äî çàêîíîäàâñòâà öієї äåðæàâè íå є çàãàëü-
íèì âіéñüêîâèì îáîâ’ÿçêîì.

5. Ïðàâî ëþäèíè íà ñâîáîäó ñâіòîãëÿäó òà âіðîñïîâіäàííÿ
íàëåæèòü äî

À Îñîáèñòèõ ïðàâ
Á Ïîëіòè÷íèõ ïðàâ
Â Ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íèõ ïðàâ
Ã Êóëüòóðíèõ ïðàâ

6. ßêèé äåðæàâíèé îðãàí âëàäè ìàє ïîâíîâàæåííÿ çà-
òâåðäæóâàòè Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðàїíè òà âíîñèòè äî íüîãî
çìіíè?

À Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè
Á Âåðõîâíèé Ñóä Óêðàїíè
Â Ìіíіñòåðñòâî ôіíàíñіâ Óêðàїíè
Ã Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè

7. Óêàæіòü ôîðìó âëàñíîñòі òåðèòîðіàëüíîї ãðîìàäè.
À Ïðèâàòíà
Á Êîìóíàëüíà
Â Äåðæàâíà
Ã Âëàñíіñòü óêðàїíñüêîãî íàðîäó

8. Ïîíÿòòÿ «òåðèòîðіàëüíà ãðîìàäà» îõîïëþє
À Æèòåëіâ ðàéîíó, îáëàñòі
Á Ñåëî, ñåëèùå, ìіñòî
Â Îá’єäíàííÿ ëþäåé çà ïîëіòè÷íèìè óïîäîáàííÿìè
Ã Æèòåëіâ ñåëà, ñåëèùà, ìіñòà

9. Âèçíà÷òå ïîíÿòòÿ, ùî õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÿê îá’єêòèâíî
îáóìîâëåíà âèìîãà äåðæàâè äî îñîáè äіÿòè ÷іòêî âèçíà÷åíèì
ó çàêîíі ÷èíîì àáî óòðèìóâàòèñÿ âіä çäіéñíåííÿ ïåâíèõ äіé.

À Ïðàâî
Á Ñâîáîäà
Â Ãàðàíòіÿ
Ã Îáîâ’ÿçîê
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и 10. ßêèé äåðæàâíèé îðãàí çà Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè є ãàðàí-

òîì äîäåðæàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè òà ãðîìàäÿíèíà?
À Âåðõîâíà Ðàäà Óêðàїíè
Á Ïðåçèäåíò Óêðàїíè
Â Óïîâíîâàæåíèé Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè ç ïðàâ ëþäèíè
Ã Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè

ІІІ. Çíàéäіòü і âèïðàâòå â òåêñòі ïîìèëêè.
Íåñïîêіéíèé Іâàí ïîäàâ ñêàðãó äî äèðåêòîðà ìіñöåâîãî ìà-

ãàçèíó ç ïîðàäîþ ïîëіïøèòè àñîðòèìåíò öóêåðîê ó ââіðåíîìó
éîìó çàêëàäі. Äî ñêàðãè âіí äîäàâ ïðèìіðíèê Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí». Ó çâåðíåííі çàçíà÷èâ ñâîє ïðіçâè-
ùå, іì’ÿ, ìіñöå ðîáîòè, ïàðòіéíó ïðèíàëåæíіñòü òà ñâіé âіê.

Äèðåêòîð ìàãàçèíó íà ï’ÿòèé äåíü ïîâåðíóâ ïîøòîþ çâåð-
íåííÿ äî ìіñöÿ ðîáîòè Íåñïîêіéíîãî Іâàíà, çàçíà÷èâøè, ùî
âіí íå áóäå ðîçãëÿäàòè ñêàðãó ÷åðåç âіäñóòíіñòü äàòè ïîäà÷і òà
òå, ùî çâåðíåííÿ áóëî íàïèñàíå ç ãðàìàòè÷íèìè ïîìèëêàìè.
Іâàí ñêàçàâ ñóñіäàì, ùî ïî÷åêàє ùå 5 äíіâ íà âіäïîâіäü і çà

її âіäñóòíîñòі áóäå ïîäàâàòè ñêàðãó äî ïðîêóðàòóðè ùîäî íåâèêî-
íàííÿ âèìîã ïîñàäîâîþ îñîáîþ ìіñöåâîї âëàäè Çàêîíó Óêðàїíè.

Âіäïîâіäü îôîðìіòü ó âèãëÿäі òàáëèöі.

№
Ïîìèëêà
â òåêñòі

Âèïðàâëåííÿ ïîìèëêè
âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí»

  ІV. Ðîçâ’ÿæіòü þðèäè÷íó ñèòóàöіþ.

Ãðîìàäÿíèí Âåëåðå÷èâèé çâåðíóâñÿ äî Êîíñòèòóöіéíîãî
Ñóäó Óêðàїíè çі ñêàðãîþ íà ïîðóøåííÿ éîãî êîíñòèòóöіéíîãî
ïðàâà äіÿìè і ðіøåííÿìè ìіñüêîãî ãîëîâè ùîäî íåïðàâîìіðíî
âñòàíîâëåíèõ òàðèôіâ çà íàäàíі êîìóíàëüíі ïîñëóãè. Ó ñêàðçі
âіí âêàçóâàâ íà íåîáõіäíіñòü ïåðåâіðèòè çàêîííіñòü âñòàíîâ-
ëåííÿ ïіäâèùåíèõ òàðèôіâ òà ïðèìóñèòè îðãàíè ìіñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ âіäìіíèòè їõ. Àëå Êîíñòèòóöіéíèé Ñóä Óêðàїíè
âіäìîâèâ Âåëåðå÷èâîìó â ïðèéíÿòòі ñêàðãè.

 ×è ïðàâîìіðíà âіäìîâà â ïðèéíÿòòі ñêàðãè? Âіäïîâіäü îá-
ґðóíòóéòå.
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НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ,

СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ
І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

§ 15. Цивільна правоздатність і діє здатність
Поміркуйте!

Г. Сковорода про вміння користуватися можливостями, які випадають
нам за життя:

«Щасливий, хто мав змогу знайти щасне життя. Але ще щасливіший той,
хто вміє ним користуватися».

 Чи знаєте ви свої цивільні права та обов’язки?
 Чи вмієте ви користуватися ними?

1. Öèâіëüíà ïðàâîñóá’єêòíіñòü

Öèâіëüíі ïðàâîâіäíîñèíè – öå ìàéíîâі àáî îñîáèñòі íåìàé-
íîâі âіäíîñèíè, óðåãóëüîâàíі íîðìàìè öèâіëüíîãî ïðàâà, ùî
âèíèêàþòü ìіæ àâòîíîìíèìè і ðіâíîïðàâíèìè ñóá’єêòàìè, íà-
äіëåíèìè ñóá’єêòèâíèìè ïðàâàìè òà îáîâ’ÿçêàìè.

Êîæíі ïðàâîâіäíîñèíè ïåðåäáà÷àþòü íàÿâíіñòü íèçêè îáî-
â’ÿç êîâèõ åëåìåíòіâ, áåç ÿêèõ âîíè íå ìîæóòü іñíóâàòè. Âîíè
âèíèêàþòü ìіæ ïåâíèìè ó÷àñíèêàìè – ñóá’єêòàìè ñòîñîâíî
ìàéíîâîãî àáî íåìàéíîâîãî áëàãà – îá’єêòà. Êðіì òîãî, âàæ-
ëèâèì åëåìåíòîì áóäü-ÿêèõ öèâіëüíèõ ïðàâîâіäíîñèí є çìіñò, 
âіäîáðàæåíèé ó êîíêðåòíèõ ñóá’єêòèâíèõ ïðàâàõ і îáîâ’ÿçêàõ 
ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí.

Îñîáëèâіñòþ ïðàâîâîãî ñòàòóñó ñóá’єêòіâ öèâіëüíîãî ïðàâà
є òå, ùî âîíè íàäіëÿþòüñÿ öèâіëüíîþ ïðàâîñóá’єêò íіñòþ, ÿêà
âêëþ÷àє äâà åëåìåíòè: öèâіëüíó ïðàâîçäàòíіñòü òà öèâіëüíó
äіє çäàòíіñòü.

Цивільна 
правоздатність

Цивільна 
дієздатність

Цивільна 
правосуб’єктність
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Õàðàêòåðèçóþ÷è ñóá’єêòіâ öèâіëüíîãî ïðàâà, ðîçðіçíÿþòü
ôіçè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñіá. Ëþäèíà ÿê ó÷àñíèê öèâіëüíèõ
âіäíîñèí ââàæàєòüñÿ ôіçè÷íîþ îñîáîþ. Þðèäè÷íîþ îñîáîþ
є îðãàíіçàöіÿ (óñòàíîâà, çàêëàä), ñòâîðåíà і çàðåєñòðîâàíà â
óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïîðÿäêó.

2. Öèâіëüíà ïðàâîçäàòíіñòü

Цивільна правоздатність – це здатність особи мати ци-
вільні права та обов’язки.

Öå îçíà÷àє, ùî ôіçè÷íі îñîáè ìàþòü çäàòíіñòü áóòè ñóá’єêòîì
öèâіëüíèõ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ, ìàòè áóäü-ÿêå ïðàâî ÷è îáîâ’ÿçîê
іç òèõ, ùî íàäàþòüñÿ ÷è äîïóñêàþòüñÿ çàêîíîì. Öèâіëüíà
ïðàâîçäàòíіñòü є íåâіä’єìíîþ âіä îñîáè íåçàëåæíî âіä âіêó,
ñòàíó çäîðîâ’ÿ ÷è іíøèõ õàðàêòåðèñòèê ëþäèíè.

ивільний кодекс України

Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
1. Здатність мати цивільні права і обов’язки (цивільну правоздатність)

мають усі фізичні особи.
2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.
3. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні пра-

ва та обов’язки може пов’язуватися з досягненням фізичною особою відпо-
відного віку.

4. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.
Стаття 80. … Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю

і діє здатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Ïðàâîçäàòíіñòü і äіє çäàòíіñòü þðèäè÷íîї îñîáè âèíèêàþòü
îäíî÷àñíî – ó ìîìåíò її äåðæàâíîї ðåєñòðàöії і âíåñåííÿ її äî
Єäèíîãî äåðæàâíîãî ðåєñòðó ïіäïðèєìñòâ і îðãàíіçàöіé Óêðàї-
íè. Öèâіëüíà ïðàâîñóá’єêòíіñòü äåðæàâè Óêðàїíè, Àâòîíîì-
íîї Ðåñïóáëіêè Êðèì, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ âè-
çíà÷àєòüñÿ Êîíñòèòóöієþ і çàêîíàìè Óêðàїíè. Íàïðèêëàä,
âіäïîâіäíî äî ñò. 13 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè îðãàíè äåðæàâíîї
âëàäè і ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ çäіéñíþþòü ïðàâà âëàñíèêà
íà çåìëþ, її íàäðà, àòìîñôåðíå ïîâіòðÿ, âîäíі òà іíøі ïðèðîä-
íі ðåñóðñè Óêðàїíè.

3. Öèâіëüíà äіє çäàòíіñòü

Цивільна діє здатність – здатність фізичної особи своїми 
діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійс-
нювати, а також здатність своїми діями створювати для 
себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести 
відповідальність у разі їх невиконання.
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   Öèâіëüíà äіє çäàòíіñòü çàëåæèòü âіä âіêó і ïñèõі÷íîãî ñòàíó

ôіçè÷íîї îñîáè. Öèâіëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè âèäіëÿє ÷àñòêîâó,
íåïîâíó, ïîâíó àáî îáìåæåíó äіє çäàòíіñòü. Ôіçè÷íà îñîáà, ùî
ñòðàæäàє íà õðîíі÷íèé, ñòіéêèé ïñèõі÷íèé ðîçëàä і íå çäàòíà
óñâіäîìëþâàòè ñâîїõ äіé òà (àáî) êåðóâàòè íèìè, çà ðіøåííÿì
ñóäó ìîæå áóòè âèçíàíà íåäієçäàòíîþ.

Òàêèì ÷èíîì, îáìåæåííÿ öèâіëüíîї ïðàâîñóá’єêòíîñòі ìîæ-
ëèâå âèêëþ÷íî çà ðіøåííÿì ñóäó. Ñóäîì òàêîæ öі îáìåæåííÿ
ñêàñîâóþòüñÿ â ðàçі çìіíè ïñèõі÷íîãî ñòàíó íà êðàùå (ïðèïè-

çëîâæèâàííÿ ñïèðòíèìè íàïîÿìè, âèäóæàííÿ).

ивільний кодекс України

ття 34. Повна цивільна діє здатність 
разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття,

вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.
У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття

набута нею повна цивільна діє здатність зберігається.
Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності 
1. Повна цивільна діє здатність може бути надана фізичній особі, яка до-

сягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповно-
літній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.

2. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу
опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою
батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди
повна цивільна діє здатність може бути надана за рішенням суду.

3. Повна цивільна діє здатність може бути надана фізичній особі, яка до-
сягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника
або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як під-
приємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності
з моменту державної реєстрації її як підприємця. 

…5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою
підприємницької діяльності надана їй повна цивільна діє здатність зберіга-
ється.

4. Îáñÿã öèâіëüíîї ïðàâîñóá’єêòíîñòі íåïîâíîëіòíіõ

Îáñÿã öèâіëüíîї äієçäàòíîñòі íåïîâíîëіòíіõ îñіá є äîñèòü 
øèðîêèì. Âîíè ìîæóòü íàáóâàòè öèâіëüíі ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè
ÿê ñàìîñòіéíî – ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ, òàê і çà çãîäîþ
áàòüêіâ (óñèíîâëþâà÷іâ). Ó íåïîâíîëіòíіõ âëàñíèêіâ çàëèøà-
þòüñÿ òі ñàìі ïðàâà, ÿêі âîíè ìàëè ÿê ìàëîëіòíі, à ñàìå:

 ñàìîñòіéíî â÷èíÿòè äðіáíі ïîáóòîâі ïðàâî÷èíè. Ïðàâî÷èí
ââàæàєòüñÿ äðіáíèì ïîáóòîâèì, ÿêùî âіí çàäîâîëüíÿє ïî-
áóòîâі ïîòðåáè îñîáè, âіäïîâіäàє її ôіçè÷íîìó, äóõîâíîìó
÷è ñîöіàëüíîìó ðîçâèòêó òà ñòîñóєòüñÿ ïðåäìåòà, ÿêèé
ìàє íåâèñîêó âàðòіñòü;
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 çäіéñíþâàòè îñîáèñòі íåìàéíîâі ïðàâà íà ðåçóëüòàòè іí-
òåëåêòóàëüíîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ùî îõîðîíÿþòüñÿ çà-
êîíîì.

Êðіì ïðàâî÷èíіâ, ÿêі ìàє ïðàâî çäіéñíþâàòè ìàëîëіòíÿ îñî-
áà, ôіçè÷íà îñîáà ó âіöі âіä 14 äî 18 ðîêіâ (íåïîâíîëіòíÿ îñîáà)
ìàє ïðàâî:

 ñàìîñòіéíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîїì çàðîáіòêîì, ñòèïåíäієþ
àáî іíøèìè äîõîäàìè;

 ñàìîñòіéíî çäіéñíþâàòè ïðàâà íà ðåçóëüòàòè іíòåëåêòó-
àëüíîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі, ùî îõîðîíÿþòüñÿ çàêîíîì;

 áóòè ó÷àñíèêîì (çàñíîâíèêîì) þðèäè÷íèõ îñіá, ÿêùî öå
íå çàáîðîíåíî çàêîíîì àáî óñòàíîâ÷èìè äîêóìåíòàìè
þðèäè÷íîї îñîáè;

 ñàìîñòіéíî óêëàäàòè äîãîâіð áàíêіâñüêîãî âêëàäó (ðàõóí-
êó) òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ âêëàäîì, óíåñåíèì íåþ íà ñâîє
іì’ÿ (ãðîøîâèìè êîøòàìè íà ðàõóíêó).

Íåïîâíîëіòíÿ îñîáà â÷èíÿє іíøі ïðàâî÷èíè çà çãîäîþ áàòü-
êіâ (óñèíîâëþâà÷іâ) àáî ïіêëóâàëüíèêіâ. Íà â÷èíåííÿ íåïî-
âíîëіòíüîþ îñîáîþ ïðàâî÷èíó ùîäî òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ àáî
íåðóõîìîãî ìàéíà ïîâèííà áóòè ïèñüìîâà íîòàðіàëüíî ïîñâіä-
÷åíà çãîäà áàòüêіâ (óñèíîâëþâà÷іâ) àáî ïіêëóâàëüíèêà і äîçâіë 
îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ. Íåïîâíîëіòíÿ îñîáà ìîæå ðîçïî-
ðÿäæàòèñÿ ãðîøîâèìè êîøòàìè, ùî âíåñåíі ïîâíіñòþ àáî ÷à-
ñòêîâî іíøèìè îñîáàìè ó ôіíàíñîâó óñòàíîâó íà її іì’ÿ, çà
çãîäîþ îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ òà áàòüêіâ (óñèíîâëþâà÷іâ)
àáî ïіêëóâàëüíèêà. Çãîäà íà â÷èíåííÿ íåïîâíîëіòíüîþ îñîáîþ
ïðàâî÷èíó ìàє áóòè îäåðæàíà âіä áàòüêіâ (óñèíîâëþâà÷іâ) àáî
ïіêëóâàëüíèêà òà îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ âіäïîâіäíî äî
çàêîíó.

Çà íàÿâíîñòі äîñòàòíіõ ïіäñòàâ ñóä çà çàÿâîþ áàòüêіâ (óñè-
íîâëþâà÷іâ), ïіêëóâàëüíèêà, îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ
ìîæå îáìåæèòè ïðàâî íåïîâíîëіòíüîї îñîáè ñàìîñòіéíî ðîçïî-
ðÿäæàòèñÿ ñâîїì çàðîáіòêîì, ñòèïåíäієþ ÷è іíøèìè äîõîäàìè
àáî ïîçáàâèòè її öüîãî ïðàâà.

ивільний кодекс України

Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи
1. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення

договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону.
2. Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення

договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника.
Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків,
додаткову відповідальність несуть її батьки або піклувальник.
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   Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ ñèòóàöіé óêàæіòü òі, ó ÿêèõ ïî-
òðіáíà çãîäà áàòüêіâ äëÿ ðîçïîðÿäæåííÿ âëàñíіñòþ àáî äëÿ 
çäіéñíåííÿ íåïîâíîëіòíіìè ïðàâî÷èíіâ.

À 14-ðі÷íèé Àíäðіé áàæàє ïîäàðóâàòè ñâîїé òіòöі àâòîìî-
áіëü, ÿêèé âіí îòðèìàâ ó ñïàäîê âіä äіäà.

Á 15-ðі÷íèé Äàíèëî, îòðèìàâøè ñòèïåíäіþ, õî÷å êóïèòè 
ìîáіëüíèé òåëåôîí.

Â 16-ðі÷íèé Àðòåì íà îòðèìàíі çà âèíàõіä ãðîøі ìàє íàìіð
êóïèòè êâàðòèðó.

Ã 14-ðі÷íà Íàòàëÿ áàæàє çíÿòè ç áàíêіâñüêîãî ðàõóíêó, 
ÿêèé âіäêðèëà íà її іì’ÿ ðіäíà òіòêà, êîøòè íà ïðèäáàííÿ
ñïîðòèâíîãî ñïîðÿäæåííÿ.

Ґ 17-ðі÷íà Îëåíà ìàє íàìіð âіäêðèòè êàôå «Ñîëîäêà âè-
ïі÷êà».

Ä 15-ðі÷íà Ñâіòëàíà õî÷å âіääàòè ãðîøі, ïîäàðîâàíі їé, ó 
Ôîíä äîïîìîãè êðàїíàì Àôðèêè.

2. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ öèâіëüíèìè ïðàâàìè і âі-
êîâèì ñòàòóñîì ôіçè÷íîї îñîáè.

1 Ñàìîñòіéíî óêëàäàòè äîãîâіð
áàíêіâñüêîãî âêëàäó

2 Çäіéñíþâàòè îñîáèñòі íåìàéíî-
âі ïðàâà íà ðåçóëüòàòè іíòåëåê-
òóàëüíîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі

3 Ñàìîñòіéíî â÷èíÿòè äðіáíі ïî-
áóòîâі ïðàâî÷èíè

4 Ñàìîñòіéíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ
ñâî їì çàðîáіòêîì

À Ìàëîëіòíÿ îñîáà
Á Íåïîâíîëіòíÿ îñîáà

3. 15-ðі÷íîìó Äàíèëîâі âіäìîâèëè ó ïðèäáàííі ìîòîðíîãî
÷îâíà. Íà ÿêі çàêîííі ïіäñòàâè ñïèðàëèñÿ ïðàöіâíèêè çàêëà-
äó òîðãіâëі, ìîòèâóþ÷è âіäìîâó?

À Âіäñóòíіñòü ïàñïîðòà ó 15-ðі÷íîãî Äàíèëà
Á Íåäîñòàòíіé îáñÿã äієçäàòíîñòі
Â Âіäñóòíіñòü ïðàâîçäàòíîñòі
Ã Âіäñóòíіñòü âîäіéñüêèõ ïðàâ ó Äàíèëà

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
 Öèâіëüíà ïðàâîçäàòíіñòü – Öèâіëüíà äіє çäàòíіñòü.
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ІІІ. Çàïîâíіòü ïðîïóñêè â òàá ëèöі.

Âèä
äієçäàòíîñòі

? ? Ïîâíà
äіє çäàòíіñòü

Õàðàêòåðèñòè-
êà îñîáè

Ìàëîëіòíÿ 
îñîáà (âіêîì
äî 14 ðîêіâ)

ßêі ïðàâà ìàє
îñîáà äàíîãî
âèäó äієçäàò-
íîñòі?















Íàâåäіòü äâà
ïðèêëàäè âè-
êîðèñòàííÿ
òàêîãî ïðàâà

1)
2)

1) Îòðèìàâøè
ñòèïåíäіþ, 
16-ðі÷íèé 
Âàñèëü êóïèâ
ëèæíå
ñïîðÿäæåííÿ.
2) 

1)
2)

ІV. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1.   Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòü «öèâіëüíà ïðàâîçäàòíіñòü»,

«öèâіëüíà äіє çäàòíіñòü».
2. Îõàðàêòåðèçóéòå îáñÿã öèâіëüíîї ïðàâîñóá’єêòíîñòі íå-

ïîâíîëіòíіõ îñіá.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè çàñòîñóâàííÿ âàìè ïðàâîâèõ çíàíü

ùîäî âèêîðèñòàííÿ öèâіëüíèõ ïðàâ.

§ 16. Власність неповнолітніх
Практичне заняття 4

1. Ïðàâî âëàñíîñòі

рацюємо самостійно

àéîìòåñÿ ç òåîðåòè÷íèì ìàòåðіàëîì.
Ç åêîíîìі÷íîї òî÷êè çîðó ïðàâî âëàñíîñòі îçíà÷àє ïðèíà-

ëåæíіñòü ìàòåðіàëüíèõ áëàã êîíêðåòíèì îñîáàì, ïîäіë íà
«ìîє» і «÷óæå». Â þðèäè÷íîìó ðîçóìіííі çìіñòîì ïîíÿòòÿ
«âëàñíіñòü» є ïîâíîâàæåííÿ êîíêðåòíîї îñîáè – âëàñíèêà –
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   âîëîäіòè, êîðèñòóâàòèñÿ òà ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîíêðåòíèìè

áëà ãàìè â ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì.

онституція України

ття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися 
своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Зміст права власності

Юридично 
закріплена можливість
фактично панувати 

над річчю

Юридично закріплена 
можливість 

використовувати
корисні якості речі 

(майна)

Юридично закріплена 
можливість 

встановлювати,
змінювати, припиняти

існування речі

Право володіння Право користування Право розпорядження

Ïîäèâіìîñÿ íàâêîëî ñåáå. Ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð, ÿêèé ëå-
æèòü ó âàñ íà ïàðòі, ñòâîðåíî äëÿ òîãî, ùîá øâèäêî çíàé òè ïî-
òðіáíó іíôîðìàöіþ, ïðî÷èòàòè öіêàâó êíèæêó, êîðèñòóâàòèñÿ
íèì ÿê êàëüêóëÿòîðîì, ïіäðó÷íèêîì, ñëîâíèêîì, ôîòî àïàðàòîì.
Âіí є çàñîáîì çâ’ÿçêó ç äðóçÿìè òà ðіäíèìè. Îòæå, êîëè âè ñïіë-
êóєòåñÿ çà äîïîìîãîþ ïëàíøåòà ÷åðåç «Ñêàéï» àáî â ñîöіàëüíèõ
ìåðåæàõ, âè âèêîðèñòîâóєòå êîðèñíі ÿêîñòі öієї ðå÷і. 

Âè ìîæåòå ïåðåêëàñòè ïëàíøåòíèé êîìï’þòåð íà іíøå ìіñ-
öå, ïðîòåðòè åêðàí, ïîêëàñòè â ïîðòôåëü. Òàêèìè äіÿìè âè 
çàÿâëÿєòå ïðî ïàíóâàííÿ íàä ðі÷÷þ, òîáòî âè íåþ âîëîäієòå.
Êðіì òîãî, âîëîäіííÿ ìîæå ïðîÿâëÿòèñÿ і â áåçäіÿëüíîñòі: ïî-
êëàñòè äîìà ãàäæåò íà ïîëè÷êó і íå êîðèñòóâàòèñÿ íèì. Àëå 
âè íå âòðà÷àєòå ïðàâà âîëîäіííÿ íèì.

Òðåòє ïîâíîâàæåííÿ âëàñíèêà – ðîçïîðÿäæåííÿ. Ïðî íüîãî
éäåòüñÿ, êîëè âè âèðіøóєòå ïîäàëüøó äîëþ ðå÷і. Ñâіé ïëàíøåò-
íèé êîìï’þòåð âè ìîæåòå ïîäàðóâàòè ÷è ïîçè÷èòè îäíîêëàñíè-
êó, ïîìіíÿòè íà іíøèé, ÿêùî âіí âèéøîâ ç ëàäó, – óòèëіçóâàòè. 
Ñàìå â öèõ âèïàäêàõ ãîâîðÿòü, ùî âè ðîçïîðÿäæàєòåñÿ ðі÷÷þ. 

Âëàñíèêîâі íàëåæàòü óñі òðè ïðàâîìî÷íîñòі ùîäî ñâîãî 
ìàéíà. Òі îñîáè, ÿêі çäіéñíþþòü òіëüêè ïðàâî âîëîäіííÿ òà 
ïðàâî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, íå є âëàñíèêàìè. Íàïðèêëàä, 
îðåíäàð çåìëі íå ìàє ïðàâà ïðîäàòè, ïîäàðóâàòè äіëÿíêó, òîìó
ùî âіí íå ìàє ïðàâà ðîçïîðÿäæåííÿ. Âіí íå є âëàñíèêîì öієї 
çåìåëüíîї äіëÿíêè.

Правом власності є право особи на річ (майно), яке вонаі
здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від
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волі інших осіб. Власникові належать права володіння, корис-
тування та розпорядження своїм майном.

Робота в групах

Âèêîíàéòå çàâäàííÿ çà àëãîðèòìîì.
 Ðîçãëÿíüòå ìàëþíêè. Ïîìіðêóéòå, ç ÿêèìè ñêëàäîâèìè

ïîíÿòòÿ âëàñíîñòі àñîöіþþòüñÿ ó âàñ öі çîáðàæåííÿ.

        

 Îáãîâîðіòü, çà ÿêèìè îçíàêàìè âè çðîáèëè âèñíîâîê, ùî
íà ìàëþíêó çîáðàæåíî âîëîäіííÿ, êîðèñòóâàííÿ àáî ðîç-
ïîðÿäæåííÿ ðі÷÷þ.

 Ïðèäóìàéòå òà ðîçіãðàéòå â ðîëÿõ ñèòóàöіþ, ÿêà á іëþ-
ñòðóâàëà êîíêðåòíå ïðàâî.

 Ïðåçåíòóéòå âàøó ñèòóàöіþ іíøèì ãðóïàì.

2. ßêі ïðàâà ìàþòü íåïîâíîëіòíі ÿê âëàñíèêè?

Робота в групах

Ñåðåä ïîäàíèõ íèæ÷å ñèòóàöіé, ñïèðàþ÷èñü íà ñòàòòþ 32
Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, çíàéäіòü òі, äå íåïîâíîëіòíі îñî-
áè âïðàâі ñàìі ðîçïîðÿäèòèñÿ ñâîєþ âëàñíіñòþ, і çàïîâíіòü ó 
òàá ëèöі ïåðøèé ñòîâï÷èê, à òàêîæ òі, äå ïîòðіáíà çãîäà áàòü-
êіâ, òà çàïîâíіòü äðóãèé ñòîâï÷èê òàáëèöі.

Íîìåð ñèòóàöії, äå íåïîâíîëіòíі
ìîæóòü ñàìі ðîçïîðÿäæàòèñÿ
ñâîєþ âëàñíіñòþ, çäіéñíþâàòè 
ïðàâî÷èíè

Íîìåð ñèòóàöії, äå ïîòðіáíà çãî-
äà áàòüêіâ äëÿ ðîçïîðÿäæåííÿ
ñâîєþ âëàñíіñòþ àáî äëÿ çäіé-
ñíåííÿ ïðàâî÷èíіâ

№ №

Ñèòóàöії:
 14-ðі÷íèé Àðòåì, îòðèìàâøè ñòèïåíäіþ çà ïåðåìîãó ó

Âñåóêðàїíñüêіé îëіìïіàäі ç іñòîðії, âіäêðèâ áàíêіâñüêèé
ðàõóíîê íà ñâîє іì’ÿ;

 17-ðі÷íà Äàðèíà ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ øêîëè âèðіøèëà çàéíÿ-
òèñÿ áіçíåñîì. Íà êîøòè, ÿêі ëåæàëè íà її áàíêіâñüêî ìó
ðàõóíêó, âîíà âіäêðèëà і çàðåєñòðóâàëà ñâîє ïіäïðèєìñòâî
ç âèðîáíèöòâà іòàëіéñüêîãî ìîðîçèâà;
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    15-ðі÷íèé Äàíèëî íà ãðîøі, îòðèìàíі âіä ïðîäàæó ñâîãî 

âèíàõîäó, êóïèâ íåâåëè÷êó ìàéñòåðíþ íà îêîëèöі ìіñòà;
 14-ðі÷íèé Âîëîäèìèð îáìіíÿâ âåëîñèïåä, ùî ïîäàðóâà ëà

éîìó íà Íîâèé ðіê áàáóñÿ, íà êîëåêöіþ CD-äèñêіâ;
 16-ðі÷íà Îëåíà ç äèòèíñòâà ìðіÿëà ïðî çàíÿòòÿ ìîòî-

ñïîðòîì. Çàäëÿ öüîãî ïіñëÿ çàâåðøåííÿ 9-ãî êëàñó âîíà
ïіøëà íàâ÷àòèñÿ äî ïðîôåñіéíîãî ëіöåþ, ùîá îòðèìóâàòè
ñòèïåíäіþ. Óñі êîøòè âîíà âіäêëàäàëà і ÷åðåç 1,5 ðîêó 
êóïèëà ìîòîöèêë.

Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ðîáîòè çðîáіòü âçàєìîïåðåâіðêó, ñïèðàþ-
÷èñü íà íîðìàòèâíî-ïðàâîâі àêòè.

рацюємо самостійно

Ïðî÷èòàéòå ïðèêëàä ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷і.
Àíàñòàñіÿ Øàíåëü (16 ðîêіâ) ïðàöþâàëà ðåàëіçàòîðîì íà ðèí-

êó é îòðèìóâàëà çàðîáіòíó ïëàòó â ïðèâàòíîãî ïіäïðèєìöÿ. Ñâîї
ãðîøі âîíà âèòðà÷àëà íà ïðèäáàííÿ äîðîãèõ ïàðôóìіâ. Ìàòè
Àíàñòàñії çâåðíóëàñÿ äî ðîáîòîäàâöÿ ç âèìîãîþ âèäàâàòè їé çàðï-
ëàòó äîíüêè, îñêіëüêè âîíà ìàє íàìіð ïðèäáàòè Àíàñòàñії òåïëі
ðå÷і é âçóòòÿ. Ïіäïðèєìåöü âіäìîâèâ ó çàäîâîëåííі âèìîã ìàòåðі.

1. ×è ìàє ïðàâî Àíàñòàñіÿ âèòðà÷àòè ñâîþ çàðïëàòó íà 
âëàñíèé ðîçñóä?

2. ßêèé âèä äієçäàòíîñòі ìàє Àíàñòàñіÿ?
3. Äî ÿêîãî îðãàíó ïîòðіáíî çâåðíóòèñÿ ìàòåðі, ùîá îáìå-

æèòè ïðàâî íåïîâíîëіòíüîї îñîáè ñàìîñòіéíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ
ñâîїì çàðîáіòêîì? ßêå ðіøåííÿ öåé îðãàí ïîâèíåí ïðèé íÿòè?

Âіäïîâіäü: Ïîäàíі ïðàâîâіäíîñèíè ðåãóëþþòüñÿ íîðìàìè
öèâіëüíîãî ïðàâà.

Àíàñòàñіÿ Øàíåëü є íåïîâíîëіòíüîþ îñîáîþ. Âîíà ìàє íåïîâ-
íó öèâіëüíó äіє çäàòíіñòü. Ïðàâà íåïîâíîëіòíüîї îñîáè ðåãóëþ-
þòüñÿ ñòàòòåþ 32 Öèâіëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè, äå çàçíà÷åíî,
ùî ôіçè÷íà îñîáà ó âіöі âіä ÷îòèðíàäöÿòè äî âіñіìíàäöÿòè
ðîêіâ (íåïîâíîëіòíÿ îñîáà) ìàє ïðàâî ñàìîñòіéíî ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ ñâîїì çàðîáіòêîì, ñòèïåíäієþ àáî іíøèìè äîõîäàìè.

Àëå ó ñòàòòі 35 ÖÊÓ çàçíà÷àєòüñÿ, ùî ôіçè÷íіé îñîáі, ÿêà äî-
ñÿãëà 16 ðîêіâ і ïðàöþє çà òðóäîâèì äîãîâîðîì, ìîæå áóòè íàäà-
íî ïîâíó öèâіëüíó äіє çäàòíіñòü. Íàäàííÿ ïîâíîї öèâіëüíîї äієç-
äàòíîñòі ïðîâàäèòüñÿ çà ðіøåííÿì îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ çà
çàÿâîþ çàіíòåðåñîâàíîї îñîáè çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ áàòüêіâ (óñè-
íîâëþâà÷іâ) àáî ïіêëóâàëüíèêà, à â ðàçі âіäñóòíîñòі òàêîї çãîäè
ïîâíà öèâіëüíà äіє çäàòíіñòü ìîæå áóòè íàäàíà çà ðіøåííÿì ñóäó.

Ç óìîâ çàäà÷і ìè íå ìîæåìî çðîáèòè âèñíîâîê, ÷è çâåðòà-
ëàñü Àíàñòàñіÿ äî êîìïåòåíòíîãî îðãàíó ç ïèòàííÿ íàäàííÿ їé 
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ïîâíîї öèâіëüíîї äієçäàòíîñòі, òîìó ñòâåðäæóâàòèìåìî, ùî
äіє çäàòíіñòü її íåïîâíà.

Ïіäïðèєìåöü âіäìîâèâ ìàòåðі Àíàñòàñії çàêîííî, òîìó ùî
âіí íå ìàє ïðàâà âèäàâàòè çàðîáіòíó ïëàòó іíøèì îñîáàì.
Àëå ìàòè Àíàñòàñії ìîæå çâåðíóòèñÿ äî ìіñöåâîãî ñóäó. Öå
ïèòàííÿ ðåãóëþєòüñÿ ïóíêòîì 5 ñòàòòі 32 ÖÊÓ: «Çà íàÿâíî-
ñòі äîñòàòíіõ ïіäñòàâ ñóä çà çàÿâîþ áàòüêіâ (óñèíîâëþâà÷іâ),
ïіêëóâàëüíèêà, îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ ìîæå îáìåæèòè
ïðàâî íåïîâíîëіòíüîї îñîáè ñàìîñòіéíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîїì
çàðîáіòêîì, ñòèïåíäієþ ÷è іíøèìè äîõîäàìè àáî ïîçáàâèòè її
öüîãî ïðàâà. Ñóä ñêàñîâóє ñâîє ðіøåííÿ ïðî îáìåæåííÿ àáî
ïîçáàâëåííÿ öüîãî ïðàâà, ÿêùî çíèêëè îáñòàâèíè, ÿêі áóëè
ïіäñòàâîþ äëÿ éîãî ïðèéíÿòòÿ».

Ñóä ðîçãëÿíå îáñòàâèíè ñïðàâè і çà íàÿâíîñòі äîñòàòíіõ ïіä-
ñòàâ (íàïðèêëàä, ñêðóòíå ìàòåðіàëüíå ñòàíîâèùå ìàòåðі Àíàñ-
òàñії òà íåîáõіäíіñòü ïðèäáàííÿ òåïëèõ ðå÷åé äëÿ äî÷êè) ìîæå
îáìåæèòè íåïîâíîëіòíþ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîїì çàðîáіòêîì àáî
ïîçáàâèòè її öüîãî ïðàâà і ïåðåäàòè öі ïðàâà áàòüêàì.

рацюємо самостійно

Ðîçâ’ÿæіòü ñèòóàöіþ.
17-ðі÷íà Ñâіòëàíà Ñâіñòåëüíèê íà çàðîáëåíі ïіä ÷àñ ëіòíіõ

êàíіêóë ãðîøі êóïèëà ñîáі çîëîòі ñåðåæêè. Íà îòðèìàíі â äà-
ðóíîê âіä áàáóñі 2 òèñ. ãðèâåíü êóïèëà çîëîòó êàáëó÷êó. ×åðåç
äåÿêèé ÷àñ âîíà ïðîäàëà ñåðåæêè ñâîїé ïîäðóçі – 18-ðі÷íіé
Îëüçі. Áàòüêè Ñâіòëàíè, äіçíàâøèñü ïðî öå, çâåðíóëèñÿ ç ïî-
çîâîì äî ñóäó ïðî âèçíàííÿ âñіõ äîãîâîðіâ íåäіéñíèìè.

Äàéòå ïðàâîâó îöіíêó ñèòóàöії çà àëãîðèòìîì:
1. Ñêіëüêè áóëî â÷èíåíî äîãîâîðіâ?
2. Íà â÷èíåííÿ ÿêèõ äіé äîñòàòíüî îáñÿãó öèâіëüíîї äіє-

çäàòíîñòі Ñâіòëàíè, à íà çäіéñíåííÿ ÿêèõ їé ïîòðіáíà çãîäà
áàòüêіâ?

3. ßêå ðіøåííÿ ïðèéìå ñóä, íà âàøó äóìêó, ó êîæíîìó
îêðåìîìó âèïàäêó?

4. Çðîáіòü çàãàëüíèé âèñíîâîê ùîäî öієї æèòòєâîї ñèòóàöії,
âðàõîâóþ÷è ìîðàëüíèé áіê ñïðàâè.

Цивільний кодекс України

ття 32. Неповна цивільна діє здатність фізичної особи у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років

1. Крім правочинів, передбачених статтею 31 цього Кодексу, фізична особа
у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими
доходами;
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   2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої 

діяльності, що охороняються законом;
3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено

законом або установчими документами юридичної особи;
4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоря-

джатися вкладом, унесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).
2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усинов-

лювачів) або піклувальників. На вчинення неповнолітньою особою правочи-
ну щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова
нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і
дозвіл органу опіки та піклування.

3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що 
внесені повністю або частково іншими особами у фінансову установу на
її ім’я, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або
піклувальника.

4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одер-
жана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклу-
вання відповідно до закону.

5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів),
піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповноліт-
ньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи ін-
шими доходами або позбавити її цього права. Суд скасовує своє рішення про
обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були
підставою для його прийняття. 

Стаття 34. Повна цивільна діє здатність 
1. Повну цивільну діє здатність має фізична особа, яка досягла вісімнад-

цяти років (повноліття).
2. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття,

вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.
У разі припинення шлюбу до досягнення фізичною особою повноліття

набута нею повна цивільна діє здатність зберігається.
У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною

поведінкою неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна діє здатність
зберігається. 

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності 
1. Повна цивільна діє здатність може бути надана фізичній особі, яка до-

сягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповно-
літній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини.

2. Надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням орга-
ну опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою зго-
дою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а в разі відсутності такої
згоди повна цивільна діє здатність може бути надана за рішенням суду.

3. Повна цивільна діє здатність може бути надана фізичній особі, яка досягла
шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.

За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальни-
ка або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як 
підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздат-
ності з моменту державної реєстрації її як підприємця.
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4. Повна цивільна діє здатність, надана фізичній особі, поширюється на
усі цивільні права та обов’язки. 

5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою під-
приємницької діяльності надана їй повна цивільна діє здатність зберігається.

Домашнє завдання

1. Ñêëàäіòü þðèäè÷íó çàäà÷ó ç âèêîðèñòàííÿì íàáóòèõ
çíàíü. Çàïðîïîíóéòå її äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîêëàñíèêàì.

2. Ïîÿñíіòü íîðìó öèâіëüíîãî ïðàâà: «Âëàñíіñòü çîáî â’ÿ-
çóє». Ïðèãîòóéòåñÿ îáãîâîðèòè öþ íîðìó â çàãàëüíîìó êîëі,
ñïèðàþ÷èñÿ íà êîíêðåòíі ïðèêëàäè.

§ 17. Захист прав споживачів.
Особливості електронного продажу 
та операцій із кредитною карткою

Практичне заняття 5
1. Õòî òàêі ñïîæèâà÷і, ïðîäàâöі, âèðîáíèêè,

âèêîíàâöі. Çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ

Ñüîãîäíі ìè âæå íå óÿâëÿєìî, ÿê ìîæíà îáіéòèñÿ áåç òîâàðіâ
ïîâñÿêäåííîãî âæèòêó, ÿêі êîæíîãî äíÿ êóïóєìî â ìàãàçèíі,
ñóïåðìàðêåòі ÷è íà áàçàðі. Ìè êîðèñòóєìîñÿ ãðîìàäñüêèì òðàí-
ñïîðòîì і ìîáіëüíèì òåëåôîíîì, çàìîâëÿєìî ïîñëóãè  ìåðåæі
Іíòåðíåò. Óñå öå âêàçóє íà íàñ, ÿê íà ñóá’єêò ïðàâî âіäíîñèí, äå
îñîáè âèñòóïàþòü ó ðîëі ñïîæèâà÷à, ïðîäàâöÿ, âèðîáíèêà ÷è
âèêîíàâöÿ.

рацюємо самостійно. Ïîðіâíÿéòå ñëîâà òà ñëîâîñïîëó-
åííÿ, ùî îçíà÷àþòü ïåâíó äіþ, іç ñóá’єêòàìè ãîñïîäà-
þâàííÿ ÷è ôіçè÷íèìè îñîáàìè.

1 Íàäàâàòè ïîñëóãè
2 Ïðèäáàòè
3 Âèðîáëÿòè
4 Âèêîíóâàòè ðîáîòè
5 Çàìîâëÿòè
6 Ðåàëіçîâóâàòè

À Ñïîæèâà÷
Á Ïðîäàâåöü
Â Âèðîáíèê
Ã Âèêîíàâåöü

Ïðî÷èòàéòå âèçíà÷åííÿ òà ïåðåâіðòå ïðàâèëüíіñòü âèêî-
íàííÿ çàâäàííÿ.

Ñïîæèâà÷ – ôіçè÷íà îñîáà, ÿêà ïðèäáàëà, çàìîâèëà, âèêî-
ðèñòîâóє àáî ìàє íàìіð ïðèäáàòè ÷è çàìîâèòè ïðîäóêöіþ
äëÿ îñîáèñòèõ ïîòðåá, áåçïîñåðåäíüî íå ïîâ’ÿçàíèõ ç ïіäïðè-
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   єìíèöüêîþ äіÿëüíіñòþ àáî âèêîíàííÿì îáîâ’ÿçêіâ íàéìàíîãî

ïðàöіâíèêà.
Ïðîäàâåöü – ñóá’єêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé çãіäíî ç äîãîâî-

ðîì ðåàëіçóє ñïîæèâà÷åâі òîâàðè àáî ïðîïîíóє їõ äî ðåàëіçàöії.
Âèðîáíèê – ñóá’єêò ãîñïîäàðþâàííÿ ÿêèé: âèðîáëÿє òîâàð 

àáî çàÿâëÿє ïðî ñåáå ÿê ïðî âèðîáíèêà òîâàðó ÷è ïðî âèãîòîâ-
ëåííÿ òàêîãî òîâàðó íà çàìîâëåííÿ, ðîçìіùóþ÷è íà òîâàðі
òà (àáî) íà óïàêîâöі ÷è ñóïðîâіäíèõ äîêóìåíòàõ, ùî ðàçîì ç 
òîâàðîì ïåðåäàþòüñÿ ñïîæèâà÷åâі, ñâîє íàéìåíóâàííÿ (іì’ÿ),
òîðãîâåëüíó ìàðêó.

Âèêîíàâåöü – ñóá’єêò ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé âèêîíóє ðîáî-
òè àáî íàäàє ïîñëóãè.

Âіäíîñèíè ìіæ ñïîæèâà÷àìè òîâàðіâ, ðîáіò і ïîñëóã òà
âèðîáíèêàìè і ïðîäàâöÿìè òîâàðіâ, âèêîíàâöÿìè ðîáіò òà íà-
äàâà÷àìè ïîñëóã ðåãóëþє Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ 
ñïîæèâà÷іâ». Êðіì òîãî, öåé çàêîí:

 óñòàíîâëþє ïðàâà ñïîæèâà÷іâ;
 âèçíà÷àє ìåõàíіçì їõ çàõèñòó;
 âèçíà÷àє îñíîâè äåðæàâíîї ïîëіòèêè ó ñôåðі çàõèñòó ïðàâ

ñïîæèâà÷іâ.
Ñïîæèâà÷і ïіä ÷àñ ïðèäáàííÿ, çàìîâëåííÿ àáî âèêîðèñòàííÿ

ïðîäóêöії, ÿêà ðåàëіçóєòüñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè, äëÿ çàäîâî-
ëåííÿ ñâîїõ îñîáèñòèõ ïîòðåá ìàþòü âèçíà÷åíі çàêîíîì ïðàâà.
Ðîçãëÿíåìî їõ çà äîïîìîãîþ ñõåìè.

Належну якість продукції та обслуговування
• Продавець (виробник, виконавець) зобов’язаний пере-
дати споживачеві продукцію належної якості, а також 
надати інформацію про цю продукцію.
• Продавець (виробник, виконавець) на вимогу споживача
зобов’язаний надати йому документи, які підтверджують
належну якість продукції.

Захист своїх прав державою
• Держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає
можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і
кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рі-
шень під час придбання та використання продукції відпо-
відно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання
продукції іншими законними способами в обсязі, що за-
безпечує рівень споживання, достатній для підтримання
здоров’я та життєдіяльності.
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Робота в групах. Ðîçâ’ÿæіòü þðèäè÷íі ñèòóàöії, ñïèðàþ-
÷èñÿ íà ñòàòòі Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæè-
âà÷іâ». Ïåðøó ñèòóàöіþ ðîçãëÿíüòå â çàãàëüíîìó êîëі,
êåðóþ÷èñÿ ïîðàäàìè â÷èòåëÿ, à äðóãó ñèòóàöіþ ðîçâ’ÿ-
æіòü ñàìîñòіéíî.

Ñèòóàöіÿ 1
Ãðîìàäÿíèí Áóðÿê Â. ïðèäáàâ õîëîäèëüíèê. Êîëè éîãî

âñòàíîâèëè ïðàöіâíèêè ñåðâіñíîї ñëóæáè ñóïåðìàðêåòó åëåê-
òðîíіêè, âіí ïðîïðàöþâàâ 2 ãîäèíè é ïî÷àâ çàìіñòü çàìîðî-
æåííÿ ïðîäóêòіâ íàãðіâàòè їõ. Ãðîìàäÿíèí Áóðÿê âèêëèêàâ
ïðåäñòàâíèêіâ ñåðâіñíîї ñëóæáè, ÿêі çàáðàëè òåõíіêó äëÿ ðåìîí-
òó. Ñïîæèâà÷ ó ïèñüìîâіé ôîðìі âèìàãàâ, ùîá íà ÷àñ ðåìîíòó
õîëîäèëüíèêà éîìó áóëî íàäàíî òîâàð âіäïîâіäíîї ìàðêè äëÿ
êîðèñòóâàííÿ. Àäìіíіñòðàöіÿ ñóïåðìàðêåòó âіäïîâіëà âіäìî-
âîþ. Êîëè õîëîäèëüíèê ç ðåìîíòó íå ïîâåðíóëè ÷åðåç äâà ìі-
ñÿöі і 4 äíі, ìîòèâóþ÷è òèì, ùî ÷åêàþòü íà çàï÷àñòèíó ç êðà-
їíè-âèðîáíèêà, Áóðÿê Â. ïîäàâ äî ñóäó ïîçîâ ç âèìîãîþ íàäàòè
іíøèé òîâàð âіäïîâіäíîї ÿêîñòі é âèïëàòèòè éîìó íåóñòîéêó.

 Ó ÿêîї çі ñòîðіí êîíôëіêòó êðàùі ñóäîâі ïåðñïåêòèâè?

рацюємо самостійно

Ñèòóàöіÿ 2
Ãðîìàäÿíèí Âîëèíêî Єãîð ïðèäáàâ ó ìàãàçèíі ïîáóòîâîї

òåõíіêè àâòîìàòè÷íó ïðàëüíó ìàøèíó ñèíüîãî êîëüîðó.
Îñêіëüêè òåõíіêó ìàëè ïðèâåçòè éîìó çі ñêëàäó, Єãîð îôîð-
ìèâ óñі ïîòðіáíі äîêóìåíòè, ïåðåâіðèâøè çàçíà÷åíі äàíі ïðî
âèðîáíèêà, ìîäåëü, êîëіð, âàðòіñòü òà іíøі ïàðàìåòðè òîâàðó,
îïëàòèâ òîâàð ó êàñі ìàãàçèíó і ïîїõàâ äîäîìó. Óâå÷åðі, êîëè

Інші права
• Право на безпеку продукції.
• Право на необхідну, доступну, достовірну та своєчасну 
інформацію про продукцію, її кількість, якість, асорти-
мент, а також про її виробника (виконавця, продавця).
• Право на відшкодування шкоди (збитків), завданої де-
фектною чи фальсифікованою продукцією або продук-
цією неналежної якості, а також майнової та моральної
шкоди, завданої небезпечною для життя і здоров’я 
людей продукцією.
• Право на звернення до суду та інших уповноважених 
органів державної влади за захистом порушених прав; 
право на об’єднання в громадські організації спожи-
вачів.
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   éîìó äîñòàâèëè ïðàëüíó ìàøèíó, Âîëèíêî âèÿâèâ, ùî õî÷à

òîâàð âіäïîâіäàâ óñіì îñíîâíèì õàðàêòåðèñòèêàì îáðàíîї íèì
ìîäåëі, àëå áóâ íå ñèíüîãî êîëüîðó, ÿê âіí çàìîâëÿâ, à áіëîãî.

Ñïîæèâà÷ âіäìîâèâñÿ çàáèðàòè òîâàð, îñêіëüêè éîãî âàííà
êіìíàòà áóëà ñèíüîãî êîëüîðó, і áіëà ïðàëüíà ìàøèíà éîìó íå 
ïіäõîäèòü. Íàñòóïíîãî äíÿ Âîëèíêî ïðèéøîâ äî ìàãàçèíó ç 
âèìîãîþ: àáî íàäàòè éîìó òîâàð òîãî êîëüîðó, ÿêèé âіí çàìîâ-
ëÿâ, àáî ïîâåðíóòè ãðîøі. Ó ìàãàçèíі éîìó âіäìîâèëè, ìîòè-
âóâàâøè öå òèì, ùî ãðîøі âæå çàïëà÷åíî, à êîëіð òîâàðó íå є 
éîãî îáîâ’ÿçêîâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ. Âîëèíêî Єãîð ïîäàâ ïîçîâ
äî ñóäó ïðî ïîðóøåííÿ ïðàâ ñïîæèâà÷à.

 Ñïîæèâà÷ ÷è ïðîäàâåöü ìàє êðàùі ñóäîâі ïåðñïåêòèâè?

акон України «Про захист прав споживачів»

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару неналежної
якості

1. У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку недоліків
споживач, у порядку та у строки, що встановлені законодавством, має право
вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом установленого гарантійного строку істотних

недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або
фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи,
споживач, у порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підста-
ві обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором
вимагати від продавця або виробника:

1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа

наявних у продавця (виробника), товар.
4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані 

інформувати споживача про підприємства, що задовольняють вимоги, уста-
новлені частинами першою і третьою цієї статті.

5. Продавець, виробник зобов’язані прийняти товар неналежної якості у 
споживача й задовольнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п’ять кілограмів
продавцю, виробнику та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок 
продавця, виробника.

6. За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негай-
ному задоволенню, а в разі виникнення потреби в перевірці якості – протя-
гом 14 днів або за домовленістю сторін.

У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає за-
доволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо
задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк не-
можливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику
інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої цієї статті.



121

РОЗДІЛ IV

  Н
еп

ов
но

лі
тн

і я
к 

су
б’

єк
ти

 ц
ив

іл
ьн

их
, с

ім
ей

ни
х,

 т
ру

до
ви

х,
 а

дм
ін

іс
тр

ат
ив

ни
х 

і  
кр

им
ін

ал
ьн

их
 п

ра
во

ві
дн

ос
ин

   

7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі,
артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок 
вартості не провадиться.

Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої марки (моде-
лі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок вартості товару
з недоліками у разі підвищення ціни провадиться, виходячи з його вартості
на час обміну, а в разі зниження ціни, – виходячи з вартості на час купівлі.

При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни
на товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред’явлення від-
повідної вимоги, а в разі зниження ціни, – виходячи з вартості товару на час
купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розір-
вання договору, а в разі неможливості повернути гроші в день розірвання
договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом
7 днів.

8. У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту прода-
вець зобов’язаний замінити його на харчовий продукт, який є придатним до
споживання, або повернути споживачеві сплачені ним кошти.

9. При пред’явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення недолі-
ків товару вони повинні бути усунуті протягом 14 днів з дати його пред’явлен-
ня або за згодою сторін в інший строк.

На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з достав-
кою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від
моделі.

За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогіч-
ної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунен-
ня недоліків понад установлений строк (14 днів) споживачеві виплачується
неустойка відповідно в розмірі 1 % вартості товару.

10. Споживач має право пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про
безоплатне усунення недоліків товару після закінчення гарантійного строку.
Ця вимога може бути пред’явлена протягом установленого строку служби, а
якщо такий не встановлено – протягом 10 років, якщо в товарі було виявлено
недоліки (істотні недоліки), допущені з вини виробника.

11. Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем
розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний
строк, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з познач-
кою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов’язаний видати споживачеві
розрахунковий документ установленої форми, що засвідчує факт купівлі, з
позначкою про дату продажу.

14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задово-
ленню, якщо продавець, виробник доведуть, що недоліки товару виникли
внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його
зберігання.

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної якості
1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості

на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не
задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром
або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.
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   Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнад-

цяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений 
продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався
і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярли-
ки, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим
товаром.

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, спо-
живач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асорти-
менту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та 
одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити 
обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного то-
вару в продаж. 

3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем
провадяться, виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені
за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору, а в разі
неможливості повернути гроші в день розірвання договору – в інший строк за
домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

Стаття 10. Права споживача в разі порушення умов договору про вико-
нання робіт (надання послуг)

1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт
(надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своє-
часно не приступив до виконання зобов’язань за договором або виконує
роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків
загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір
лише стосовно частини послуги або робіт, що залишилася…

Робота в групах

Ñèòóàöіÿ 3. Çìîäåëþéòå ñèòóàöіþ, ÿêà á âèìàãàëà ïî-
äàëüøèõ äіé ùîäî çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷à, і ðîçіãðàéòå 
її â ðîëÿõ. Çàïðîïîíóéòå іíøèì ãðóïàì ïіñëÿ äåìîíñòðàöії 
ñèòóàöії ïðîàíàëіçóâàòè ïîìèëêè, äîïóùåíі ñïîæèâà÷åì
і ïðîäàâöåì.

Ïіä ÷àñ ðîëüîâîї ãðè âèêîðèñòîâóéòå çðàçîê ñêàðãè (ïðå-
òåíçії) íà âèïàäîê ïîðóøåííÿ âàøèõ ïðàâ ÿê ñïîæèâà÷à.

Çðàçîê ñêàðãè ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ

 îáëàñíå óïðàâëіííÿ

ó ñïðàâàõ çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷іâ

ì.   âóë.

(êîãî?)

ùî çàðåєñòðîâàíèé çà àäðåñîþ:
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ÑÊÀÐÃÀ

ß, , 02.01.2017 ð. î 16.30 ãîä.
êóïèâ ó ìàãàçèíі « » äåêіëüêà òîâàðіâ, ñåðåä
ÿêèõ ___________ (íàéìåíóâàííÿ òîâàðó), ùî ïіäòâåðäæó-
єòüñÿ ôіñêàëüíèì ÷åêîì №  (êîïіÿ äîäàєòüñÿ).
Ëèøå âäîìà öüîãî æ äíÿ ÿ ïîìіòèâ, ùî
(íàéìåíóâàííÿ òîâàðó) ïîøêîäæåíèé. Íàñòóïíîãî äíÿ ÿ ïðè-
éøîâ ó ìàãàçèí, ùîá îáìіíÿòè òîâàð íåíàëåæíîї ÿêîñòі íà
àíàëîãі÷íèé íàëåæíèé òîâàð. Ïðåäñòàâíèêó ìàãàçèíó ÿ ïîâі-
äîìèâ çìіñò ñâîãî çâåðíåííÿ, ïîêàçàâ ôіñêàëüíèé ÷åê, à òàêîæ
ïîøêîäæåíèé òîâàð, ïðîñèâ îáìіíÿòè ïðîäàíèé ìåíі òîâàð
íåíàëåæíîї ÿêîñòі íà àíàëîãі÷íèé òîâàð íàëåæíîї ÿêîñòі.

Îäíàê ó çàäîâîëåííі ìîєї âèìîãè ìåíі áóëî âіäìîâëåíî íà
òіé ïіäñòàâі, ùî öå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîäàâñòâîì і ùî

 íå íàëåæèòü äî òîâàðіâ, ÿêі ïіäëÿãàþòü îáìі-
íó. Òàêі äії ïðåäñòàâíèêà ìàãàçèíó « » ãðóáî
ïîðóøèëè ìîї çàêîííі ïðàâà ñïîæèâà÷à.

Ñòàòòÿ 8 Çàêîíó ïåðåäáà÷àє, ùî ïðîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé
ïðèéíÿòè òîâàð íåíàëåæíîї ÿêîñòі ó ñïîæèâà÷à і çàäîâîëüíè-
òè éîãî âèìîãè. Çà íàÿâíîñòі òîâàðó âèìîãà ñïîæèâà÷à ïðî
éîãî çàìіíó ïіäëÿãàє íåãàéíîìó çàäîâîëåííþ.

Ïðåäñòàâíèê ìàãàçèíó âñóïåðå÷ çàêîíîäàâñòâó íå ëèøå íå
ïîìіíÿâ ìåíі ïîøêîäæåíó  íà àíàëîãі÷íó ÿêіñíó,
à ââіâ ìåíå â îìàíó, ïîâіäîìëÿþ÷è íåïðàâäèâó іíôîðìàöіþ
ùîäî ïîëîæåíü çàêîíîäàâñòâà, ïåðåêîíóâàâ, ùî ïîøêîäæåíà
ðі÷ – öå òîâàð, ÿêèé íå ïіäëÿãàє îáìіíó çà çàêîíîäàâñòâîì.
Òàêà іíôîðìàöіÿ íå âіäïîâіäàє äіéñíîñòі, îñêіëüêè âіäïîâіäíî
äî ñòàòòі 9 Çàêîíó Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè çàòâåðäæóє
ïåðåëіê òîâàðіâ, ùî íå ïіäëÿãàþòü îáìіíó (ïîâåðíåííþ).

Ââàæàþ, ùî ïðåäñòàâíèê ìàãàçèíó « » ãðóáî
ïîðóøèâ ìîї ïðàâà ñïîæèâà÷à, ñâîїìè äіÿìè ââіâ ìåíå â îìà-
íó ùîäî çàõèñòó ìîїõ ïðàâ ñïîæèâà÷à, à òîìó, êåðóþ÷èñü
ñò. 4, 6, 8, 23 Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ»,

Ïðîøó:
1. Çàõèñòèòè ìîї ïðàâà ñïîæèâà÷à, óæèòè çàõîäіâ âïëèâó

äî ïîñàäîâèõ îñіá ìàãàçèíó « » ùîäî óñóíåííÿ
ïîðóøåííÿ ìîїõ ïðàâ òà íåãàéíîãî îáìіíó ïðîäàíîãî ìåíі òî-
âàðó íåíàëåæíîї ÿêîñòі íà àíàëîãі÷íèé ÿêіñíèé çà ðàõóíîê
ïðîäàâöÿ.

2. Ïðèòÿãíóòè äî âіäïîâіäàëüíîñòі âèííèõ ïîñàäîâèõ îñіá
ìàãàçèíó « » çà ïîðóøåííÿ ïðàâ ñïîæèâà÷à.

3. Ïðî ðîçãëÿä ñêàðãè òà âæèòі äî ïîðóøíèêà çàõîäè âïëè-
âó ïîâіäîìèòè ìåíå ïèñüìîâî.
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   Äîäàòîê:

1. Êîïіÿ ôіñêàëüíîãî ÷åêó №
« »  2017 ð.

Ïіäïèñ ñêàðæíèêà

Ïàì’ÿòàéòå! Ñêàðãó ïîòðіáíî ñêëàñòè ó äâîõ ïðèìіðíèêàõ.
Îäèí âè ïåðåäàєòå îñîáі, äî ÿêîї çâåðòàєòåñü ç ïðåòåíçієþ, à 
іíøèé çàëèøàєòå ñîáі. Âèìàãàéòå, ùîá íà âàøîìó åêçåìïëÿðі
çàçíà÷åíà îñîáà ïîñòàâèëà ñâіé ïіäïèñ і âêàçàëà äàòó îòðèìàí-
íÿ ñêàðãè.

Äåðæàâà äáàє ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ. Òîìó çàêîíîäàâ-
ñòâîì ïåðåäáà÷åíî äіÿëüíіñòü îðãàíіâ âëàäè ó ñôåðі çàõèñòó 
ïðàâ ñïîæèâà÷іâ. Ó ðàçі ïîðóøåííÿ âàøèõ ïðàâ ó öіé ñôåðі âè 
ìîæåòå çâåðíóòèñÿ äî óïîâíîâàæåíèõ êîìïåòåíòíèõ îðãàíіâ.

2. Îñîáëèâîñòі åëåêòðîííîãî ïðîäàæó 
òà îïåðàöіé іç êðåäèòíîþ êàðòêîþ

îðìàöіÿ äëÿ ó÷íÿ

акон України «Про захист прав споживачів»

Стаття 17. Права споживача у сфері торговельного та інших видів
обслуговування

2. Споживач має право на вільний вибір товарів і послуг у зручний для
нього час та на вільне використання електронних платіжних засобів з ураху-
ванням режиму роботи та обов’язкових для продавця (виконавця) форм
(видів) розрахунків, установлених законодавством України.

Продавець (виконавець) зобов’язаний всіляко сприяти споживачеві у 
вільному виборі продукції та форм її оплати.

Забороняється примушувати споживача купувати продукцію неналежної 
якості або непотрібного йому асортименту, у будь-який спосіб обме жувати
використання ним електронних платіжних засобів, якщо відпо відно до зако-
нодавства продавець (виконавець) зобов’язаний приймати їх до сплати.

Ïëàñòèêîâà êàðòêà – öå ïåðñîíіôіêîâàíèé ïëàòіæíèé іíñòðó-
ìåíò, ùî íàäàє îñîáі ìîæëèâіñòü áåçãîòіâêîâîї îïëàòè òîâàðіâ
і ïîñëóã, à òàêîæ îòðèìàííÿ ãîòіâêîâèõ êîøòіâ ó âіääіëåííÿõ
áàíêіâ òà áàíêîìàòàõ.

Îñîáëèâіñòþ ïðîäàæó òà âèäà÷і ãîòіâêè ïî êàðòêàõ є òå, ùî 
öі îïåðàöії çäіéñíþþòüñÿ ìàãàçèíàìè і, âіäïîâіäíî, áàíêàìè
«ó áîðã» – òîâàðè òà ãîòіâêà íàäàþòüñÿ êëієíòàì âіäðàçó, à
êîøòè íà їõ âіäøêîäóâàííÿ íàäõîäÿòü íà ðàõóíêè îáñëóãî-
âóþ÷èõ ïіäïðèєìñòâ ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ. Ãàðàíòîì âèêîíàííÿ
ïëàòіæíèõ çîáîâ’ÿçàíü є áàíê. Òîìó êàðòêè ïðîòÿãîì óñüîãî 
òåðìіíó äії çàëèøàþòüñÿ âëàñíіñòþ áàíêó, à êëієíòè (äåðæà-
òåëі êàðòîê) îòðèìóþòü їõ ëèøå â êîðèñòóâàííÿ. Õàðàêòåð
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ãàðàíòіé áàíêà çàëåæèòü âіä ïëàòіæíèõ ïîâíîâàæåíü, íàäàíèõ
êëієíòó, і ôіêñóþòüñÿ êëàñîì êàðòêè.

Ïіä ÷àñ âèäà÷і êàðòêè êëієíòó çäіéñíþєòüñÿ éîãî ïåðñîíàëі-
çàöіÿ – íà íåї çàíîñÿòüñÿ äàíі, ùî äàþòü çìîãó іäåíòèôіêóâàòè
êàðòêó òà її âëàñíèêà, à òàêîæ çäіéñíèòè ïåðåâіðêó ïëàòîñïðî-
ìîæíîñòі êàðòêè ïðè îïëàòі àáî âèäà÷і ãîòіâêîâèõ ãðîøåé.
Ïðîöåñ çàòâåðäæåííÿ ïðîäàæó àáî âèäà÷і ãîòіâêè ïî êàðòöі
íàçèâàєòüñÿ àâòîðèçàöієþ. Äëÿ її ïðîâåäåííÿ òî÷êà îáñëóãî-
âóâàííÿ ðîáèòü çàïèò ïëàòіæíіé ñèñòåìі ïðî ïіäòâåðäæåííÿ
ïîâíîâàæåíü ïðåä’ÿâíèêà êàðòêè і éîãî ôіíàíñîâèõ ìîæëè-
âîñòåé. Òðàäèöіéíî àâòîðèçàöіÿ ïðîâîäèòüñÿ «âðó÷íó», êîëè
ïðîäàâåöü àáî êàñèð ïåðåäàє çàïèò ïî òåëåôîíó îïåðàòîðó (ãî-
ëîñîâà àâòîðèçàöіÿ) àáî àâòîìàòè÷íî, – êàðòêà âñòàâëÿєòüñÿ â
POS-òåðìіíàë àáî òîðãîâèé òåðìіíàë (POS – Point Of Sale), äàíі
ç÷èòóþòüñÿ ç êàðòêè, êàñèð ââîäèòü ñóìó ïëàòåæó, à âëàñíèê
êàðòêè çі ñïåöіàëüíîї êëàâіàòóðè – ñåêðåòíèé ÏІÍ-êîä (ÏІÍ –
Ïåðñîíàëüíèé Іäåíòèôіêàöіéíèé Íîìåð). Ïіñëÿ öüîãî ÷åðåç
òåðìіíàë çäіéñíþєòüñÿ àâòîðèçàöіÿ àáî âñòàíîâëþєòüñÿ çâ’ÿ-
çîê ç áàçîþ äàíèõ ïëàòіæíîї ñèñòåìè (on-line ðåæèì), àáî çäіéñ-
íþєòüñÿ äîäàòêîâèé îáìіí äàíèìè іç ñàìîþ êàðòêîþ (off-line
àâòîðèçàöіÿ).

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïëàòåæіâ âëàñíèê êàðòêè ìîæå íå âíîñè-
òè ïîïåðåäíüî êîøòè, à îòðèìàòè â áàíêó êðåäèò. Ïîäіáíà
ñõåìà ðåàëіçóєòüñÿ ïіä ÷àñ îïëàòè çà äîïîìîãîþ êðåäèòíîї
êàðòêè. Ó öüîìó âèïàäêó ëіìіò ïîâ’ÿçàíî ç âåëè÷èíîþ íàäà-
íîãî êðåäèòó, ó ðàìêàõ ÿêîãî âëàñíèê êàðòêè ìîæå âèòðà÷àòè
êîøòè. Êðåäèò ìîæå áóòè ÿê îäíîðàçîâèì, òàê і ïîíîâëþâà-
íèì. Ïîíîâëåííÿ êðåäèòó çàëåæíî âіä äîãîâîðó ç âëàñíèêîì
êàðòêè âіäáóâàєòüñÿ ïіñëÿ ïîãàøåííÿ àáî âñієї ñóìè çàáîðãî-
âàíîñòі, àáî ïåâíîї її ÷àñòèíè.

Робота в групах

Ïðî÷èòàéòå ïîâіäîìëåííÿ іç ñàéòà îäíîãî ç áàíêіâ Óêðàїíè.
Îáãîâîðіòü íàñòóïíі ïèòàííÿ.

1. ßêі іñíóþòü ïåðåâàãè åëåêòðîííîãî ðîçðàõóíêó ïîðіâíÿíî
ç ãîòіâêîâèì?

2. ×è ìîæåòå âè (14–15-ðі÷íі ïіäëіòêè) êîðèñòóâàòèñÿ ïëà-
òіæíîþ êàðòêîþ?

3. ×è ïîâèííі áàòüêè êîíòðîëþâàòè âàøі âèòðàòè? ßêèì
÷èíîì âîíè ìîæóòü çäіéñíþâàòè êîíòðîëü?

Ðîáîòà ç äîêóìåíòîì: ÊÀÐÒÀ ÞÍІÎÐÀ

Øàíîâíі áàòüêè! Çàïðîøóєìî Âàøó äèòèíó â ÞíіîðÁàíê –
ôіíàíñîâó îñâіòíþ ïðîãðàìó N-Áàíêó äëÿ øêîëÿðіâ âіä 6 äî
17 ðîêіâ.
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   Òóò Âàøà äèòèíà íàâ÷èòüñÿ êîðèñòóâàòèñÿ áàíêіâñüêèìè

ïîñëóãàìè, à òàêîæ ðîçóìíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ êèøåíüêîâèìè
ãðîøèìà.

Êàðòêà ÞÍІÎÐÀ – öå ïåðøèé êðîê äî ôіíàíñîâîї ãðàìîò-
íîñòі Âàøîї äèòèíè!

Ç Êàðòêîþ ÞÍІÎÐÀ Âè ìîæåòå:
1. Áóòè ñïîêіéíèìè çà öіëіñòü ãðîøåé Âàøîї äèòèíè –

âèäіëåíі їé êîøòè áóäóòü íàäіéíî çáåðіãàòèñÿ â «åëåêòðîííîìó 
ãàìàíöі»;

2. Ó áóäü-ÿêèé ÷àñ ïîïîâíèòè êàðòêó ó âіääіëåííі Áàíêó
àáî ÷åðåç іíòåðíåò-áàíê, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó;

3. Êîíòðîëþâàòè âñі âèòðàòè Âàøîї äèòèíè çà äîïîìîãîþ
SMS-іíôîðìóâàííÿ;

4. Óñòàíîâèòè ðîçìіð êðåäèòíîãî ëіìіòó àáî âèçíà÷èòè
ëіìіò äåííèõ âèòðàò çà êàðòêîþ;

5. Íàëàøòóâàòè ðåãóëÿðíèé ïåðåêàç êîøòіâ ç Âàøîї êàðòêè
íà Êàðòêó ÞÍІÎÐÀ.

Робота в групах

Îáãîâîðіòü іíôîðìàöіéíó ñòàòòþ і äàéòå âіäïîâіäі íà çà-
ïèòàííÿ.

1. ×è ìîæëèâèé ïîäіáíèé ðîçâèòîê ïîäіé â Óêðàїíі?
2. ßêèì ÷èíîì óêðàїíñüêå çàêîíîäàâñòâî ðåãóëþє ìîæëè-

âіñòü çäіéñíåííÿ åëåêòðîííîãî ïðèäáàííÿ òîâàðіâ і ïîñëóã íå-
ïîâíîëіòíіìè?

Іíôîðìàöіéíà ñòàòòÿ

Êîðïîðàöіÿ Apple ïîãîäèëàñÿ ïîâåðíóòè $32,5 ìëí òèì
áàòüêàì, ÷èї äіòè áåç äîçâîëó і áåç ââåäåííÿ ïàðîëÿ êóïóâàëè 
äîäàòêè òà іãðè â App Store.

Þðèñòè Apple óêëàëè óãîäó ç Ôåäåðàëüíîþ êîìіñієþ ç òîð-
ãіâëі ÑØÀ (FTC), ÿêà îòðèìàëà 37 òèñ. ñêàðã íà òåõíîëîãі÷íó
êîðïîðàöіþ. Ïðåäñòàâíèêè Apple ïîîáіöÿëè çìіíèòè ñè ñòåìó
ñïèñàííÿ êîøòіâ ç ðàõóíêіâ êëієíòіâ, ùîá óñі îïåðàöії çäіéñ-
íþâàëèñÿ ç їõíüîї çãîäè.

Ó 2011 ðîöі áàòüêè ïîäàëè ïðîòè Apple êîëåêòèâíèé ïîçîâ.
Êîìïàíіþ çâèíóâàòèëè â òîìó, ùî áåçêîøòîâíі іãðè ç App
Store äîçâîëÿþòü êîðèñòóâà÷åâі êóïóâàòè âіðòóàëüíі òîâàðè,
íå óñâіäîìëþþ÷è öüîãî.

Ùîá çäіéñíþâàòè ïîêóïêè â App Store, êîðèñòóâà÷ ïîâè-
íåí óâåñòè ïàðîëü. Îäíàê ïіñëÿ àâòîðèçàöії ïåðøîї ïîêóïêè
âïðîäîâæ 15 õâèëèí ìîæíà ïðîäîâæóâàòè çäіéñíþâàòè ïî-
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êóïêè áåç ïàðîëÿ. Ñàìå â öåé ÷àñ áàãàòî äіòåé ïîòàéêè âіä
áàòüêіâ âіëüíî çàâàíòàæóâàëè áóäü-ùî. Áàòüêè çãîäîì îòðè-
ìóâàëè ðàõóíêè íà ñîòíі àáî òèñÿ÷і äîëàðіâ. Çîêðåìà, îäíà
іç ïîçèâà÷îê ÷åðåç «äèòÿ÷і ïîêóïêè» îòðèìàëà ðàõóíîê íà
$2,6 òèñ.

Ïðîáëåìó 15-õâèëèííîãî «âіêíà» òà äèòÿ÷èõ ïîêóïîê âè-
çíàâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Apple Òіì Êóê ó âíóòðіøíüîìó
ëèñòі äëÿ ïåðñîíàëó êîðïîðàöії.

Домашнє завдання

1. Ðîçïèòàéòå ÷ëåíіâ âàøîї ðîäèíè, ÷è ñòèêàëèñÿ âîíè ç
ïîðóøåííÿì ïðàâ ñïîæèâà÷à. ßêùî òàê, òî ÿêèì ÷èíîì âîíè
ðîçâ’ÿçàëè ñèòóàöіþ? ×è ñïèðàëèñÿ âîíè íà Çàêîí Óêðàїíè
«Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ»?

2. Íà ïіäñòàâі ðîçïîâіäåé ñêëàäіòü þðèäè÷íó çàäà÷ó é çà-
ïðîïîíóéòå її äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ îäíîêëàñíèêàì.

§ 18. Сім’я. Шлюб. Взаємні права 
та обов’язки батьків і дітей

Поміркуйте!

Г. Сковорода про сімейні стосунки:
«Ні про що не турбуватися, ні за чим не турбуватися – значить не жити,

адже турбота – рух душі, а життя – це рух».
«Перш за все батька й матір шануй і служи їм. Вони ж бо видимі портрети

тієї невидимої сили, якій ти стільки зобов’язаний».
 Прочитайте вислови українського філософа Г. Сковороди. Чому в кон-

тексті теми «сім’я» і в народних прислів’ях, і в поезії, і в філософії так 
часто звучать слова «турбота», «пошана»?

 Підберіть ще декілька слів – асоціацій, пов’язаних із поняттями «сім’я»,
«родина», «дім».

 Чи можна погодитися з відомим афоризмом «Одружитись – це значить
наполовину зменшити свої права і вдвоє збільшити свої обов’язки»?

1. Ñіì’ÿ

Ñіì’ÿ – öå íàéãîëîâíіøèé ñîöіàëüíèé іíñòèòóò ñóñïіëüñòâà.
Âîíà ïîñіäàє ãîëîâíå ìіñöå â æèòòі ëþäèíè ïîðіâíÿíî ç іíøè-
ìè ôîðìàìè ëþäñüêîї ñïіëüíîñòі. Íі êîëî äðóçіâ, íі òðóäîâèé
êîëåêòèâ íå çìîæóòü ñòâîðèòè òàêèé çàòèøîê é àòìîñôåðó 
ëþáîâі, çàõèùåíîñòі òà ïіäòðèìêè, ÿêó ìîæå äàòè ëþäèíі
ñіì’ÿ. Ñіì’ÿ – öå ìàëåíüêà ñâÿòèíÿ äëÿ êîæíîãî ç íàñ. Âîíà
îá’єäíóє â ñîáі íå ëèøå áіîëîãі÷íі àñïåêòè ïðîäîâæåííÿ ðîäó,
àëå é äóõîâíі, ìàòåðіàëüíі àñïåêòè. Ç іíøîãî áîêó, ñіì’ÿ ÿê
öіëіñíà ñèñòåìà ñàìà ñïðîìîæíà òâîðèòè ñó ñïіëüñòâî.
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ття 3. Сім’я
1. Сім’я є первинним та основним осередком суспільства.
2. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним по-

бутом, мають взаємні права та обов’язки.
Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з

навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми
та інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї
своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Ñóá’єêòàìè ñіìåéíèõ ïðàâîâіäíîñèí ìîæóòü áóòè ëèøå ôі-
çè÷íі îñîáè, ÿêі ïåðåáóâàþòü ó øëþáі, êðîâíîìó ñïîðіäíåííі 
÷è âіäíîñèíàõ óñèíîâëåííÿ. Ñіìåéíèé êîäåêñ âñòàíîâëþє òà-
êèé ïåðåëіê ñóá’єêòіâ ñіìåéíèõ ïðàâîâіäíîñèí:

 ïîäðóææÿ;
 áàòüêè, äіòè, óñèíîâëþâà÷і, óñèíîâëåíі;
 áàáà, äіä, ïðàáàáà, ïðàäіä, îíóêè, ïðàâíóêè;
 ðіäíі áðàòè, ðіäíі ñåñòðè; ìà÷óõà, âіò÷èì, ïàä÷åðêà, ïàñèíîê.
Ïðè öüîìó óñі іíøі ðîäè÷і (äâîþðіäíі áðàòè òà ñåñòðè, òіòêè,

äÿäüêè, ïëåìіííèêè, ïëåìіííèöі òà іí.) íå є ó÷àñíèêàìè ñіìåé-
íèõ ïðàâîâіäíîñèí çà âèíÿòêàìè, óñòàíîâëåíèìè çàêîíàìè.

Сім’я створюється на підставі

Шлюбу Кровного 
споріднення

Усиновлення, а також 
на інших підставах,

не заборонених
законом, таких, 

що не суперечать
моральним засадам 

суспільства

2. Øëþá

імейний кодекс України

ття 21. Поняття шлюбу
любом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у держав-

ному органі реєстрації актів цивільного стану.
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роживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою
никнення у них прав та обов’язків подружжя.

Ñüîãîäíі â Óêðàїíі ïðàâîâі íàñëіäêè ìàє ëèøå çàðåєñòðî âàíèé
â îðãàíàõ ÐÀÖÑ øëþá, àëå òàê áóëî íå çàâæäè. Äî ïî÷àòêó
ÕÕ ñòîëіòòÿ іñíóâàâ ðåëіãіéíèé îáðÿä øëþáó, òîáòî îáîâ’ÿçêî-
âîþ óìîâîþ çàêîííîãî øëþáó áóëà éîãî öåðêîâíà ðåєñòðàöіÿ. Íà
ïіäñòàâі Äåêðåòó Ðàäíàðêîìó Óêðàїíè, âèäàíîãî 20 ëþòîãî
1919 ðîêó, çàêîííèì ïî÷àâ âèçíàâàòèñÿ ëèøå øëþá, çàðåєñòðî-
âàíèé ó äåðæàâíèõ îðãàíàõ, à öåðêîâíèé øëþá íå ìàâ þðèäè÷-
íèõ íàñëіäêіâ. Çâіäñè âèíèêëî ïîíÿòòÿ «öèâіëüíèé øëþá». Àëå
íà ïîáóòîâîìó ðіâíі öåé òåðìіí âæèâàєòüñÿ çі çìіíåíèì çíà÷åí-
íÿì, òîáòî òàêèé, ùî íå áóâ çàðåєñòðîâàíèì ó äåðæàâíèõ îðãà-
íàõ ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíîãî ñòàíó. Ç íàáóòòÿì ÷èííîñòі â
Óêðàїíі Ñіìåéíîãî êîäåêñó äåðæàâà âèçíàëà іñíóâàííÿ òàêîãî
øëþáó, àäæå ñòàòòÿ 3 ïóíêòó 2 öüîãî Êîäåêñó âñòàíîâëþє, ùî
ñіì’þ ñêëàäàþòü îñîáè, ÿêі ñïіëüíî ïðîæèâàþòü, ïîâ’ÿçàíі ñïіëü-
íèì ïîáóòîì, ìàþòü âçàєìíі ïðàâà é îáîâ’ÿçêè. Ùîá íå âèíèêà-
ëî òåðìіíîëîãі÷íîї ïëóòàíèíè ïîòðіáíî çàêîíîäàâöþ âèçíà÷èòè
ïîíÿòòÿ ïðîæèâàííÿ îäíієþ ñіì’єþ æіíêè òà ÷îëîâіêà áåç îôі-
öіéíîї ðåєñòðàöії, íàïðèêëàä «ôàêòè÷íèé øëþá».

Çà äîïîìîãîþ ïðàâà óòâîðåíà ñіì’ÿ îôіöіéíî çàÿâëÿє ïðî ñâîє
іñíóâàííÿ é îòðèìóє âèçíàííÿ ñâîєї çàêîííîñòі ç áîêó ñóñïіëü-
ñòâà òà äåðæàâè. Ëèøå îôіöіéíà ðåєñòðàöіÿ ñîþçó ìіæ æіíêîþ
òà ÷îëîâіêîì ïîðîäæóє ïðàâà é îáîâ’ÿçêè ïîäðóææÿ.

Ó âñòóïі äî øëþáó іñíóþòü ïåâíі óìîâè і ïåðåøêîäè. Óìî-
âè (ïîçèòèâíі) âñòóïó äî øëþáó – öå îáñòàâèíè, ïîòðіáíі
äëÿ òîãî, ùîá øëþá ìіã áóòè çàðåєñòðîâàíèé і áóâ âèçíà÷åíèé
äіéñíèì. Ïåðåøêîäè (íåãàòèâíі óìîâè) – öå îáñòàâèíè, çà
íàÿâíîñòі ÿêèõ ðåєñòðàöіÿ øëþáó íå äîïóñêàєòüñÿ.

Позитивні умови 
вступу до шлюбу

Негативні умови
(перешкоди)

Досягнення певного віку
(шлюбний вік для чоловіків та 

жінок встановлюється у 18 років)

Добровільність шлюбу

Перебування жінки чи чоловіка 
в іншому зареєстрованому 

шлюбі

Перебування жінки та чоловіка
між собою в родинних зв’язках

Тяжка хвороба або хвороба, не-
безпечна для одного з подружжя 

та (або) їхніх нащадків
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ття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою
1. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої 

лінії споріднення.
2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні)

брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Непов-
норідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат та сестра, 
рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

4. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дити-
ною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які
були усиновлені ним.

5. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним
дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути
зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

Заява про реє-
страцію шлюбу
подається жін-
кою та чоловіком
особисто. Якщо
реєстрація шлю-
бу у встановле-
ний день не від-
булася, заява
втрачає чинність
після спливу 3 мі-
сяців від дня її
подачі 

Орган РАЦС зо-
бов’язаний озна-
йомити осіб, які 
подали заяву, з 
їхніми правами 
та обов’язками 
як майбутнє по-
дружжя і батьків

Наречені зобо-
в’язані пові до-
ми ти одне одно-
го про стан свого 
здоров’я. Ре-
зультати медич-
ного обстеження 
є таємницею і 
повідомляються 
лише нареченим

Реєстрація шлю-
бу відбувається
обов’язково в при-
сутності наре че-
ної та нареченого

Ïåðåëіê ïåðåøêîä äëÿ ðåєñòðàöії øëþáó є âè÷åðïíèì. Âіä-
ìîâà â ðåєñòðàöії øëþáó çà áóäü-ÿêèìè іíøèìè ïіäñòàâàìè:
ó çâ’ÿçêó ç ðàñîâèìè, íàöіîíàëüíèìè, ðåëіãіéíèìè, ñîöіàëüíèìè
òà іíøèìè âіäìіííîñòÿìè – çàáîðîíåíà і ðîçãëÿäàєòüñÿ ÿê 
ãðóáå ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè.

Øëþá ðåєñòðóєòüñÿ ïіñëÿ îäíîãî ìіñÿöÿ âіä äíÿ ïîäàííÿ
îñîáàìè çàÿâè ïðî ðåєñòðàöіþ øëþáó. Ó ðàçі âàãіòíîñòі íàðå-
÷åíîї, íàðîäæåííÿ íåþ äèòèíè, à òàêîæ ÿêùî є áåçïîñåðåäíÿ
çàãðîçà æèòòþ íàðå÷åíîї àáî íàðå÷åíîãî, øëþá ðåєñòðóєòüñÿ
â äåíü ïîäàííÿ âіäïîâіäíîї çàÿâè. Ðåєñòðàöіÿ âіäáóâàєòüñÿ,
ÿê ïðàâèëî, ó ïðèìіùåííі äåðæàâíîãî îðãàíó ÐÀÖÑ, àëå çà 
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çàÿâîþ íàðå÷åíèõ â óðî÷èñòіé îáñòàíîâöі ìîæå áóòè ïðîâåäåíà
â іíøîìó ìіñöі:

 çà ìіñöåì ïðîæèâàííÿ;
 çà ìіñöåì íàäàííÿ ñòàöіîíàðíîї ìåäè÷íîї äîïîìîãè;
 â іíøîìó ìіñöі, ÿêùî íàðå÷åíі íå ìîæóòü ç ïîâàæíèõ

ïðè÷èí ïðèáóòè äî äåðæàâíîãî îðãàíó ÐÀÖÑ.
Øëþá ìîæå áóòè âèçíàíî íåäіéñíèì, ÿêùî âіí áóâ çàðåєñò-

ðîâàíèé ç ïîðóøåííÿì ñіìåéíîãî çàêîíîäàâñòâà. Ðіøåííÿ ïðî
íåäіéñíіñòü øëþáó ïðèéìàє âіäïîâіäíèé îðãàí ÐÀÖÑ àáî ñóä.

Недійсність шлюбу – це форма відмови держави від визнан-
ня укладеного шлюбу як юридично значущого акта, виражена в
рішенні суду, винесеному в порядку цивільного судочинства у 
зв’язку з порушенням установлених законом умов укладання 
шлюбу, що є за своєю суттю заходом захисту.

Недійсним є шлюб, 
зареєстрований

З особою, яка одно-
часно перебуває в
іншому зареєстро-
ваному шлюбі

Між особами, які є
родичами прямої 
лінії споріднення, 
рідними братом і 

сестрою

З особою, яка
визнана

недієздатною 

Шлюб визнається 
недійсним за
рішенням суду,

якщо

Він був зареєстро-
ваний без вільної 

згоди жінки 
або чоловіка

Він є фіктивним
(укладений без
наміру створення 

сім’ї)

Шлюб може бути визна-
ний недійсним за рішен-
ням суду, якщо він був

зареєстрований:

Між усиновлювачем
та усиновленою ним

дитиною

З особою, яка
приховала свою
тяжку хворобу

З особою, яка
не досягла шлюбного 
віку і якій не було на-
дано права на шлюб

Між двоюрідними 
братом та сестрою,
між тіткою, дядьком
та племінником, 
племінницею

Äî êîëà îñіá, ÿêі ìàþòü ïðàâî ïðåä’ÿâëÿòè äî ñóäó ïîçîâ
ïðî âèçíàííÿ øëþáó íåäіéñíèì, íàëåæàòü: æіíêà àáî ÷îëî-
âіê, іíøі îñîáè, ïðàâà ÿêèõ ïîðóøåíî ó çâ’ÿçêó ç ðåєñòðàöієþ
öüîãî øëþáó, áàòüêè, îïіêóí, ïіêëóâàëüíèê äèòèíè, îïіêóí
íåäієçäàòíîї îñîáè, îðãàí îïіêè ÷è ïіêëóâàííÿ, ÿêùî çàõèñòó
ïîòðåáóþòü ïðàâà òà іíòåðåñè äèòèíè, îñîáè, âèçíàíîї íåäіє-
çäàòíîþ, ÷è îñîáè, äіє çäàòíіñòü ÿêîї îáìåæåíà, ïðîêóðîð.
Âèçíàííÿ øëþáó íåäіéñíèì îçíà÷àє, ùî ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè
ïîäðóææÿ ç ìîìåíòó ðåєñòðàöії øëþáó íå âèíèêàëè.
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   імейний кодекс України

ття 104. Підстави припинення шлюбу
1. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголо-

шення його померлим.
2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання.
Ó ðàçі ðîçіðâàííÿ øëþáó äåðæàâíèì îðãàíîì ðåєñòðàöії

àêòіâ öèâіëüíîãî ñòàíó øëþá ïðèïèíÿєòüñÿ ó äåíü âèíåñåííÿ
íèì âіäïîâіäíîї ïîñòàíîâè, ÿêùî æ ðîçіðâàííÿ øëþáó âіäáó-
âàєòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó, òî øëþá ïðèïèíÿєòüñÿ â äåíü
íàáðàííÿ ÷èííîñòі ðіøåííÿì ñóäó ïðî ðîçіðâàííÿ øëþáó.

Позов про 
розірвання 

шлюбу не може
бути пред’явле-
ний протягом
вагітності дру-
жини та протя-
гом одного року
після народжен-
ня дитини, крім 
випадків, коли
один із подруж-

жя вчинив
протиправну 
поведінку, яка 
містить ознаки
кримінального
правопорушен-
ня, щодо друго-
го з подружжя

або дитини

За позовом
одного 

з подружжя
на підставі 

рішення суду

Сімейний кодекс України
Глава 11. Припинення шлюбу

Шлюб 
припиняється 
внаслідок його 

розірвання

За спільною заявою
подружжя або
одного з них на

підставі постанови 
органу РАЦС

За заявою
подружжя,

яке 
не має 
дітей

За заявою 
одного

з подружжя,
якщо другий 

визнаний
безвісно

відсутнім,
визнаний

недієздатним.

Подружжя, яке
має дітей, має
право подати

до суду заяву про
розірвання шлюбу 
разом із письмо-
вим договором

про те, з ким із них 
будуть проживати 
діти, яку участь 
у забезпеченні

умов їхнього життя
братиме той із

батьків, хто 
буде проживати 

окремо

За спільною 
заявою 

подружжя на 
підставі 

рішення суду

Ум
ов

и 
ро

зір
ва

нн
я 

ш
лю

бу
в 

по
ря

дк
у 

пе
вн

ої
 п

ро
це

ду
ри

Припинення шлюбу
внаслідок його розірвання

Ðîçіðâàííÿ øëþáó, çäіéñíåíå çà ðіøåííÿì ñóäó, ìàє áóòè
çàðåєñòðîâàíå â äåðæàâíîìó îðãàíі ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíî-
ãî ñòàíó, çà çàÿâîþ êîëèøíüîї äðóæèíè àáî ÷îëîâіêà. Çàñâіä-
÷óєòüñÿ âîíî Ñâіäîöòâîì ïðî ðîçіðâàííÿ øëþáó, çðàçîê ÿêîãî
çàòâåðäæóє Êàáіíåò Ìіíіñòðіâ Óêðàїíè.
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3. Âçàєìíі ïðàâà é îáîâ’ÿçêè áàòüêіâ і äіòåé

Ïðî÷èòàéòå ïðèò÷ó. Ïîäóìàéòå, ÿê ñëîâà äîíüêè âïëèíóëè
íà ïîâåäіíêó ìàòåðі, і çàêіí÷іòü ïðèò÷ó.

Â îäíіé ñіì’ї, ó ÿêіé æèëè ìàòè, її äî÷êà і îíóêà, çàíåäó-
æàëà ÿêîñü íàéñòàðøà ç æіíîê. Âіä òÿæêîї õâîðîáè íå ìîãëà
ñòàðåíüêà íàâіòü ïіäâåñòèñÿ ç ëіæêà. Äîíüêà ñïî÷àòêó ïðèäі-
ëÿëà õâîðіé áàãàòî óâàãè, à ïîòіì, êîëè õâîðîáà ïðîäîâæóâà-
ëàñÿ âæå áіëüøå ðîêó, âіäìîâëÿëàñÿ âіä îáîâ’ÿçêó äîãëÿäàòè
çà ìàòіð’þ. Ó êіìíàòі, äå ëåæàëà íåìі÷íà áàáóñÿ, óñå ïîêðèëî-
ñÿ ïèëîì і ñòîÿâ íåïðèєìíèé çàïàõ, ùî ðîçïîâñþäæóâàâñÿ íà
âåñü äіì. Ìàòè çàïðîïîíóâàëà ñâîїé äî÷öі ïðèíåñòè іç ñàðàþ
ñòàðó äðàáèíó, ùîá, ïîêëàâøè íà íåї áàáóñþ, âіäíåñòè õâîðó
äî êîìîðè. Ïîêëàëè âîíè ñòàðåíüêó é âèíåñëè ç õàòè. Ïіñëÿ
öüîãî îíóêà âçÿëà äðàáèíó é îáåðåæíî ïîñòàâèëà â ñàðàé.
Ìàòè їé і êàæå: «Íàâіùî, äîíþ, òè ïîñòàâèëà äðàáèíó íà ìіñöå,
âîíà äóæå ñòàðà і її ïîòðіáíî âèêèíóòè». À äî÷êà їé і âіäïîâіäàє:
«Íåõàé, ìàìî, âîíà ùå ïîñòîїòü, à òî êîëè òè çіñòàðèøñÿ, íå
áóäå íà ÷îìó òåáå âèíåñòè äî êîìîðè…»

У бабусі була онучка. Спочатку онучка була маленька
та все спала, а бабуся сама пекла хліб, мела хату,
мила, шила, пряла й ткала на онуку.

А після бабуся стала стара...

 Ïîäóìàéòå, ÿê ïèñüìåííèê çàêіí÷èâ öþ ïîâ÷àëüíó іñòîðіþ.
 ×èì ñõîæі і ÷èì ðіçíÿòüñÿ öі іñòîðії?
 Íàâåäіòü ïðèêëàäè æèòòєâèõ ñèòóàöіé, ùî ìîæóòü ïðî-
іëþñòðóâàòè, ÿê ïðîÿâëÿþòüñÿ âçàєìíі ïðàâà òà îáîâ’ÿç-
êè áàòüêіâ і äіòåé.

Áàòüêè òà äіòè çîáîâ’ÿçàíі íàäàâàòè âçàєìíó ìîðàëüíó ïіä-
òðèìêó òà ìàòåðіàëüíó äîïîìîãó îäíå îäíîìó. Öþ íîðìó çàôіê-
ñîâàíî òå òіëüêè â ñіìåéíîìó ïðàâі, àëå é â êîíñòèòóöіéíîìó.

онституція України

ття 51. Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повно-
літні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.
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   Îáîâ’ÿçêè áàòüêіâ òà äіòåé íàçèâàþòü âçàєìíèìè. Êîëè 

äіòè ñòàíóòü äîðîñëèìè, âîíè çîáîâ’ÿçàíі íàäàâàòè äîïîìîãó
ñâîїì áàòüêàì òà ïіêëóâàòèñÿ ïðî íèõ.

Îêðåìîþ ñòàòòåþ â Ñіìåéíîìó êîäåêñі Óêðàїíè îêðåñëþ-
þòüñÿ îáîâ’ÿçêè áàòüêіâ ùîäî âèõîâàííÿ òà ðîçâèòêó äèòèíè. 
Äåðæàâà äáàє ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà äèòèíè íà íàëåæíå 
áàòüêіâñüêå âèõîâàííÿ ÷åðåç ñè ñòåìó äåðæàâíîãî êîíòðîëþ.
Äèòèíà ìàє ïðàâî ïðîòèâèòèñÿ íåíàëåæíîìó âèêîíàííþ áàòü-
êàìè ñâîїõ îáîâ’ÿçêіâ ùîäî íåї. Âîíà ìàє ïðàâî çâåðíóòèñÿ çà 
çàõèñòîì ñâîїõ ïðàâ òà іíòåðåñіâ äî îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàí-
íÿ, іíøèõ îðãàíіâ äåðæàâíîї âëàäè, îðãàíіâ ìіñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ òà ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé. Òàêîæ äèòèíà ìàє ïðà-
âî çâåðíóòèñÿ çà çàõèñòîì áåçïîñåðåäíüî äî ñóäó, ÿêùî âîíà 
äîñÿãëà 14 ðîêіâ.

4. Äåðæàâíі îðãàíè ç îõîðîíè ïðàâ äіòåé

Ïèòàííÿ îõîðîíè äèòèíñòâà ðåãóëþєòüñÿ Çàêîíîì Óêðàїíè
«Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà». Öåé Çàêîí âèçíà÷àє îõîðîíó äèòèí-
ñòâà â Óêðàїíі ÿê ñòðàòåãі÷íèé çàãàëüíîíàöіîíàëüíèé ïðіîðèòåò
ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ ðåàëіçàöії ïðàâ äèòèíè íà æèòòÿ, îõîðî-
íó çäîðîâ’ÿ, îñâіòó, ñîöіàëüíèé çàõèñò òà âñåáі÷íèé ðîçâèòîê.

Óñі äіòè íà òåðèòîðії Óêðàїíè, íåçàëåæíî âіä ðàñè, êîëüîðó 
øêіðè, ñòàòі, ìîâè, ðåëіãії, ïîëіòè÷íèõ àáî іíøèõ ïåðåêîíàíü,
íàöіîíàëüíîãî, åòíі÷íîãî àáî ñîöіàëüíîãî ïîõîäæåííÿ, ìàéíî-
âîãî ñòàíó, ñòàíó çäîðîâ’ÿ òà íàðîäæåííÿ äіòåé і їõ áàòüêіâ
(÷è îñіá, ÿêі їõ çàìіíþþòü) àáî áóäü-ÿêèõ іíøèõ îáñòàâèí, 
ìàþòü ðіâíі ïðàâà і ñâîáîäè.

Øèðîêі ïîâíîâàæåííÿ ùîäî îõîðîíè äèòèíñòâà ìàþòü
ìіñöåâі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè òà îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ. Âîíè çàáåçïå÷óþòü:

 ðîçðîáëåííÿ і çäіéñíåííÿ ãàëóçåâèõ òà ðåãіîíàëüíèõ ïðî-
ãðàì ïîëіïøåííÿ ñòàíîâèùà äіòåé;

 ðîçâèòîê ìåðåæі íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, çàêëàäіâ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ñîöіàëüíîãî çàõèñòó, à òàêîæ ïîçàøêіëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, äіÿëüíіñòü ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà 
îðãàíіçàöіþ äîçâіëëÿ, âіäïî÷èíêó і îçäîðîâëåííÿ äіòåé;

 âèðіøåííÿ ïèòàíü ùîäî âñòàíîâëåííÿ îïіêè і ïіêëóâàí-
íÿ òà ìàþòü іíøі ïîâíîâàæåííÿ.

Çãіäíî іç Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî îðãàíè і ñëóæáè ó ñïðàâàõ 
äіòåé òà ñïåöіàëüíі óñòàíîâè äëÿ äіòåé» çäіéñíåííÿ ñîöіàëüíîãî
çàõèñòó äіòåé і ïðîôіëàêòèêè ñåðåä íèõ ïðàâîïîðóøåíü ïî-
êëà äàєòüñÿ â ìåæàõ âèçíà÷åíîї êîìïåòåíöії íà òàêі îðãàíè і
ñëóæáè:
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Притулки 
для дітей

Уповноважені
підрозділи органів 
Національної поліції

Соціально-
реабілітаційні центри

(дитячі містечка)

Школи соціальної 
реабілітації 

та професійні училища 
соціальної реабілітації 

органів освіти

Інші органи

Центри
медико-соціальної 
реабілітації дітей 
закладів охорони

здоров’я

Центри
соціально-

психологічної 
реабілітації дітей

Центральний орган 
виконавчої влади, що

забезпечує формування 
державної політики
у сфері сім’ї та дітей 

Спеціальні 
виховні установи

Державної криміналь-
но-виконавчої служби 

України

Ó çäіéñíåííі ñîöіàëüíîãî çàõèñòó і ïðîôіëàêòèêè ïðàâî-
ïîðóøåíü ñåðåä äіòåé áåðóòü ó÷àñòü ó ìåæàõ ñâîєї êîìïåòåíöії
іíøі îðãàíè âèêîíàâ÷îї âëàäè, îðãàíè ìіñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ, ïіäïðèєìñòâà, óñòàíîâè òà îðãàíіçàöії íåçàëåæíî âіä
ôîðìè âëàñíîñòі, îêðåìі ãðîìàäÿíè.

Ïіä ñîöіàëüíèì çàõèñòîì äіòåé ñëіä ðîçóìіòè êîìïëåêñ çà-
õîäіâ і çàñîáіâ ñîöіàëüíî-åêîíîìі÷íîãî òà ïðàâîâîãî õàðàêòåðó
ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ äіòåé íà æèòòÿ, ðîçâèòîê, âèõîâàííÿ,
îñâіòó, ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ, íàäàííÿ ìàòåðіàëüíîї ïіä-
òðèìêè.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Âèçíà÷òå ïîñëіäîâíіñòü äіé äëÿ ðåàëіçàöії ïðàâà íà ñòâî-
ðåííÿ ñіì’ї øëÿõîì óêëàäåííÿ øëþáó.

À Îçíàéîìëåííÿ ïðàöіâíèêàìè îðãàíó äåðæàâíîї ðåєñòðà-
öії àêòіâ öèâіëüíîãî ñòàíó íàðå÷åíèõ ç їõ ïðàâàìè òà
îáîâ’ÿçêàìè ÿê ìàéáóòíüîãî ïîäðóææÿ і áàòüêіâ òà ïîïå-
ðåäæåííÿ ïðî âіäïîâіäàëüíіñòü çà ïðèõîâàííÿ ïåðåøêîä
äî ðåєñòðàöії øëþáó.

Á Ïðîõîäæåííÿ ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ íàðå÷åíèì.
Â Ïîäàííÿ æіíêîþ òà ÷îëîâіêîì çàÿâè ïðî ðåєñòðàöіþ

øëþáó äî äåðæàâíîãî îðãàíó ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíîãî
ñòàíó.

Ã Ðåєñòðàöіÿ øëþáó.
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   2. Ñïіââіäíåñіòü âèäè íåäіéñíîñòі øëþáó òà øëþáè, ùî

óêëàäåíі âñóïåðå÷ çàêîíîäàâñòâó.

À Àáñîëþòíî íåäіéñíèé
øëþá

Á Øëþá, ÿêèé âèçíàєòüñÿ
íåäіéñíèì çà ðіøåííÿì
ñóäó

Â Øëþá, ÿêèé ìîæå áóòè
âè çíàíèé ñóäîì íåäіé-
ñíèì

Ã Øëþá, ÿêèé ìîæå áóòè
âèçíàíèé ñóäîì íåäіé ñíèì
çà óìîâè, ùî â ïîäðóææÿ
íåìàє äіòåé і äðóæèíà íå
âàãіòíà

1 Øëþá, óêëàäåíèé іç 17-ðі÷-
íîþ Ñâіòëàíîþ Øâèäüêî,
ÿêіé íå íàäàíî çà ðіøåííÿì
ñóäó ïðàâà íà øëþá

2 Øëþá, óêëàäåíèé ç 21-ðі÷-
íèì Âіêòîðîì Íåçäîðîâèì,
ÿêèé ïðèõîâàâ ñâîþ òÿæêó
õâîðîáó

3 Øëþá, çàðåєñòðîâàíèé ç íå-
äієçäàòíèì Ñåìåíîì Ïàëієì

4 Øëþá ãðîìàäÿíèíà Ðîñії
Ãåííàäіÿ Ìîñêàëÿ ç Îëåíîþ
Ïðèæèâàéëî, ÿêіé ïîòðіáíà
ðåєñòðàöіÿ â Ìîñêâі. Ïіñëÿ
äîñÿãíåííÿ âèùåçãàäàíîї
ìå òè íîâîñòâîðåíå ïîäðóæ-
æÿ ìàє íàìіð ðîçëó÷èòèñÿ

3. Ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ òâåðäæåíü âèáåðіòü ïðàâèëüíå.
À Øëþáîì є ñіìåéíèé ñîþç æіíêè òà ÷îëîâіêà, çàðåєñòðî-

âàíèé ó ïðèâàòíîìó îðãàíі ðåєñòðàöії àêòіâ öèâіëüíîãî
ñòàíó

Á Ïðîæèâàííÿ îäíієþ ñіì’єþ æіíêè òà ÷îëîâіêà áåç ðåє-
ñòðàöії øëþáó є ïіäñòàâîþ äëÿ âèíèêíåííÿ â íèõ ïðàâ 
òà îáîâ’ÿçêіâ ïîäðóææÿ

Â Áàòüêè çîáîâ’ÿçàíі óòðèìóâàòè äіòåé äî їõ ñòàðîñòі
Ã Ïîâíîëіòíі äіòè çîáîâ’ÿçàíі ïіêëóâàòèñÿ ïðî ñâîїõ íå-

ïðàöåçäàòíèõ áàòüêіâ

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
Ñіì’ÿ – Øëþá
Çàãàëüíі ðèñè

Âіäìіííі ðèñè
Âèáåðіòü іç çàïðîïîíîâàíèõ îçíàê òі, ùî õàðàêòåðèçóþòü

ñіì’þ, і çàïèøіòü їõ ó äðóãó êîëîíêó, òðåòþ êîëîíêó çàïîâ-
íіòü ïàðàëåëüíî ç äðóãîþ, ïіäáèðàþ÷è ïîòðіáíі ïîëîæåííÿ
äëÿ õàðàêòåðèñòèêè øëþáó. Êðèòåðії äëÿ ïîðіâíÿííÿ ñôîðìó-
ëþéòå ñàìîñòіéíî é çàïèøіòü ó ïåðøó êîëîíêó òàá ëèöі.

 Øëþá ïîòðåáóє ðåєñòðàöії â îðãàíàõ ÐÀÖÑ.
 Ïðîæèâàííÿ â ñіì’ї íå ìàє âіêîâîãî öåíçó.
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 Êіëüêіñòü ÷ëåíіâ ñіì’ї íå ìîæå áóòè îáìåæåíîþ.
 Ïðîæèâàííÿ ñіì’єþ ÷îëîâіêà òà æіíêè íå є ïіäñòàâîþ âè-

íèêíåííÿ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ ïîäðóææÿ.
 Ñіì’ÿ ïåðåäáà÷àє ïåâíó áëèçüêіñòü ðîäè÷іâ çà ïîõîäæåí-

íÿì.
 Äëÿ ðåєñòðàöії øëþáó ïîòðіáíî äîñÿãòè øëþáíîãî âіêó.
 Ó øëþáі ìîæóòü ïåðåáóâàòè ëèøå äâîє.
 Øëþá ïåðåäáà÷àє âèíèêíåííÿ ïðàâ òà îáîâ’ÿçêіâ ïî-

äðóææÿ.
 Øëþá íåìîæëèâèé ìіæ áëèçüêèìè ðîäè÷àìè.
 Ñіì’ÿ íå ïîòðåáóє ñïåöіàëüíîї ïðîöåäóðè ðåєñòðàöії.

ІІІ. Ðîçâ’ÿæіòü ñèòóàöіþ

Âèêîðèñòîâóþ÷è Ñіìåéíèé êîäåêñ Óêðàїíè, ðîçâ’ÿæіòü ñè-
òóàöії.

1. Ãðîìàäÿíèí Ñòîðîííіé Ë. òà Îìàíëèâà Ñ. âèðіøèëè
îäðóæèòèñÿ. Âèòðàòè íà âåñіëëÿ ïîäіëèëè ïîðіâíó. Ïåðåä ñà-
ìèì âåñіëëÿì Ñòîðîííіé Ë. çàÿâèâ Îìàíëèâіé Ñ., ùî ïåðåäó-
ìàâ îäðóæóâàòèñÿ.

 ßêі çîáîâ’ÿçàííÿ âèíèêàþòü ó Ñòîðîííüîãî Ë. ó çâ’ÿçêó
іç öèì?

 ×è çìіíÿòüñÿ îáñòàâèíè, ÿêùî ñòàíå âіäîìî, ùî Îìàíëè-
âà Ñ. ïðèõîâàëà âіä íàðå÷åíîãî ôàêò íàÿâíîñòі â íåї äè-
òèíè âіä іíøîãî øëþáó?

2. Ìèõàéëî âèðіøèâ îäðóæèòèñÿ çі Ñâіòëàíîþ, àëå ÷åðåç
íàäçâè÷àéíі îáñòàâèíè âіí íå âñòèãàâ íà âåñіëëÿ, òîìó ïîïðî-
ñèâ ñâîãî áðàòà áóòè ïðèñóòíіì íà âåñіëëі â ðîëі íàðå÷åíîãî.

 ×è äîçâîëÿє çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè îäðóæåííÿ ÷åðåç
ïðåäñòàâíèêà?

3. Ãðîìàäÿíèí Íåâіðíèé Ê. ïîäàâ çàÿâó äî äåðæàâíîãî îð-
ãàíó ÐÀÖÑ ïðî ðåєñòðàöіþ øëþáó ç Ë. Íåñâіäîìîþ. ×åðåç
äåêіëüêà äíіâ äî îðãàíó ÐÀÖÑ ïðèéøëà ãðîìàäÿíêà Äîâіðëè-
âà Ñ. òà ïîïðîñèëà íå ðåєñòðóâàòè öåé øëþá, îñêіëüêè âîíà ç
Íåâіðíèì Ê. ïðîæèâàþòü ðàçîì óæå äåêіëüêà ðîêіâ. Óñі ñóñіäè
é çíàéîìі ââàæàþòü їõ ÷îëîâіêîì òà äðóæèíîþ, õî÷à їõ øëþá
íå çàðåєñòðîâàíî.

 Äàéòå ïðàâîâèé àíàëіç ñèòóàöії. ×è çìіíèòüñÿ âàøå ðіøåí-
íÿ, ÿêùî âèÿâèòüñÿ, ùî â Íåâіðíîãî Ê. òà Äîâіðëèâîї Ñ.
є ñïіëüíà äèòèíà?

ІV. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «ñіì’ÿ» òà «øëþá».
2. ßêі óìîâè є íåîáõіäíèìè äëÿ óêëàäåííÿ øëþáó?
3. Õòî íå ìàє ïðàâà âñòóïàòè ìіæ ñîáîþ â øëþá?
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   4. ßêі óìîâè âèñóâàþòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì äî ÷àñó ðåєñòðà-

öії øëþáó?
5. Äå ìîæíà çàðåєñòðóâàòè øëþá?

§ 19. Влаштування дітей, позбавлених
батьківського піклування

Практичне заняття 6
Іíôîðìàöіÿ äëÿ ó÷íÿ
Ñòàâëåííÿ ñóñïіëüñòâà äî äіòåé âіäîáðàæàє çàãàëüíèé ðі-

âåíü çàõèñòó òà ïîâàãè äî ïðàâ ëþäèíè. ßêùî äåðæàâà ïіêëó-
єòüñÿ ïðî ñâîє ìàéáóòíє ïîêîëіííÿ, âîíà ïîâèííà ñòâîðèòè
íàëåæíі óìîâè äëÿ âñåáі÷íîãî ðîçêðèòòÿ їõíіõ çäіáíîñòåé, çà-
êëàäåííÿ îñíîâè äëÿ їõ ïîâíîöіííîãî æèòòÿ. Íà æàëü, íå âñі 
äіòè â Óêðàїíі æèâóòü ó ñіì’ÿõ. Ìîâà éäå ïðî äіòåé-ñèðіò òà
äіòåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüêіâñüêîãî ïіêëóâàííÿ.

Òàê, âіäïîâіäíî äî ñòàòòі 52 Êîíñòèòóöії Óêðàїíè óòðèìàí-
íÿ òà âèõîâàííÿ äіòåé-ñèðіò і äіòåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüêіâñüêîãî 
ïіêëóâàííÿ, ïîêëàäàєòüñÿ íà äåðæàâó.

Ó íàøіé êðàїíі ïîðÿä іç çâè÷íèìè ôîðìàìè ïіêëóâàííÿ ïðî
äіòåé-ñèðіò òà äіòåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüêіâñüêîãî ïіêëóâàííÿ
(âèõîâàííÿ â çàêëàäàõ äëÿ äіòåé-ñèðіò òà äіòåé, ïîçáàâëåíèõ
áàòüêіâñüêîãî ïіêëóâàííÿ), îïіêîþ òà ïіêëóâàííÿì, óñèíîâ-
ëåííÿì іñíóþòü òàêі ôîðìè âèõîâàííÿ äèòèíè, ùî âòðàòèëà
ñіì’þ, ÿê ïàòðîíàò, ïðèéîìíà ñіì’ÿ, äèòÿ÷èé áóäèíîê ñіìåé-
íîãî òèïó.

акон України «Про забезпечення організаційно-правових умов
оціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування»

Стаття 1. Визначення термінів
Дитина-сирота – дитина, у якої померли чи загинули батьки.
Діти, позбавлені батьківського піклування, – діти, які залишилися без

піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібран-
ням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно
відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням по-
карання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час 
слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням
від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, три-
валою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські
обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідо-
мі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти. 
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   Усиновлення

Патронат
над дітьми

Опіка і піклування
над дітьми

Прийомна сім’я

Способи влаштування дітей,
позбавлених батьківського

піклування

Дитячий будинок
сімейного типу 

Робота в групах

Îçíàéîìèâøèñü ç íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè, ùî ïîäà-
íі íèæ÷å, ïîðіâíÿéòå îñíîâíі ïîíÿòòÿ òåìè ç äîïîìîãîþ òàá-
ëèöü.

 Óñèíîâëåííÿ – Îïіêà òà ïіêëóâàííÿ íàä äіòüìè.
 Îïіêà – Ïіêëóâàííÿ íàä äіòüìè.
 Ïðèéîìíà ñіì’ÿ – äèòÿ÷èé áóäèíîê ñіìåéíîãî òèïó.
 Ïàòðîíàò – ïðèéîìíà ñіì’ÿ.

Êðèòåðії 
äëÿ ïîðіâíÿííÿ

Óñèíîâ-
ëåííÿ

Îïіêà òà ïіêëó-
âàííÿ íàä äіòüìè

Ñòàòóñ äèòèíè

Îðãàí, ÿêèé âñòàíîâëþє ïåâíèé 
ñïîñіá âëàøòóâàííÿ äèòèíè

Îñîáè, ÿêі ìîæóòü áóòè óñèíîâ-
ëþâà÷åì ÷è îïіêóíîì

імейний кодекс України

ття 207. Поняття усиновлення
1. Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю особи на пра-

вах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду, крім випадку, пе-
редбаченого статтею 282 цього Кодексу.

Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами
1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша

двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.
2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає

усиновити, не менш як на п’ятнадцять років.
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   3. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені в

частинах п’ятій та шостій цієї статті. Усиновлювачами не можуть бути особи 
однієї статі.

4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити
одну й ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може
постановити рішення про усиновлення ними дитини.

5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чолові-
ком, з яким її мати не перебуває у шлюбі. Якщо дитина має лише батька,
вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває у шлюбі.

6. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усинов-
ленням втрачають правовий зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може
бути один чоловік або одна жінка.

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування
1. Опіка, піклування встановлюється над дітьми-сиротами і дітьми, поз-

бавленими батьківського піклування.
2. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла чотирнадцяти ро-

ків, а піклування – над дитиною у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
3. Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклу-

вання, а також судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.
Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини
1. Опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня 

дієздатна особа.
2. При призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та пі-

клування враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання ди-
тини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини.

Êðèòåðії 
äëÿ ïîðіâíÿííÿ

Îïіêà
íàä äіòüìè

Ïіêëóâàííÿ
íàä äіòüìè

Âіê äèòèíè, íàä ÿêîþ âñòàíîâ-
ëþєòüñÿ îïіêà ÷è ïіêëóâàííÿ

Âèïàäêè ïðèïèíåííÿ îïіêè ÷è 
ïіêëóâàííÿ

Сімейний кодекс України

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування (дивись
документ до першої таб лиці).

Стаття 76. Цивільного кодексу України. Припинення опіки.
1. Опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам (усинов-

лювачам).
2. Опіка припиняється у разі досягнення підопічним 14 років. 
Стаття 77. Цивільного кодексу України. Припинення піклування.
1. Піклування припиняється у разі:
1) досягнення фізичною особою повноліття;
2) реєстрації шлюбу неповнолітньої особи;
3) надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
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   Êðèòåðії 
äëÿ ïîðіâíÿííÿ

Ïðèéîìíà
ñіì’ÿ

Äèòÿ÷èé áóäèíîê
ñіìåéíîãî òèïó

1. Êіëüêіñòü äіòåé-
ñèðіò і äіòåé, ïîçáàâ-
ëåíèõ áàòüêіâñüêîãî
ïіêëóâàííÿ, ÿêèõ çà-
áåçïå÷óþòü ñіìåéíèì 
âèõîâàííÿì

2. Іíøі êðèòåðії

Сімейний кодекс України
Стаття 256-1. Прийомна сім’я
1. Прийомна сім’я – сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне

проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування.

Стаття 256-2. Прийомні батьки
1. Прийомні батьки – подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які

взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування.

2. Прийомні батьки несуть обов’язки по вихованню та розвитку дітей…
Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без
спеціальних на те повноважень як опікуни або піклувальники.

Стаття 256-3. Прийомні діти
1. Прийомні діти – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,

влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї.
2. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського

піклування, до прийомної сім’ї потрібна згода дитини, якщо вона досягла
такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини на її влаш-
тування до прийомної сім’ї з’ясовується службовою особою закладу, в яко-
му вона перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу
опіки та піклування, про що складається відповідний документ.

3. Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнен-
ня 18-річного віку, а в разі навчання у професійно-технічних, вищих навчаль-
них закладах I–IV рівнів акредитації – до його закінчення.

4. За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші
соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою году-
вальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім’ї.

5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками
та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому
життю, здоров’ю та моральному вихованню.

Стаття 256-4. Створення прийомної сім’ї
1. Рішення про створення прийомної сім’ї приймається районною, район-

ною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим
комітетом міської ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
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   2. Між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про

створення прийомної сім’ї, на основі типового договору укладається договір 
про влаштування дітей до прийомної сім’ї.

Стаття 256-5. Дитячий будинок сімейного типу
1. Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що створюється за

бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для за-
безпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п’яти
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 256-6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу
1. Батьки-вихователі – подружжя або окрема особа, що не перебуває у

шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
для виховання та спільного проживання.

2. Батьки-вихователі несуть обов’язки по вихованню та розвитку дітей.
4. Батьки-вихователі є законними представниками дітей і діють без спеці-

альних на те повноважень як опікуни або піклувальники.
5. Батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу

позачергово надається обладнаний індивідуальний житловий будинок або
багатокімнатна квартира за нормами, встановленими законодавством.

Стаття 256-7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу
1. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти-сироти і діти,

позбавлені батьківського піклування.
2. На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського

піклування, до дитячого будинку сімейного типу потрібна згода дитини, якщо 
вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Згода дитини на влаштування її до дитячого будинку сімейного типу з’я-
совується службовою особою закладу, в якому вона перебуває, у присутно-
сті батьків-вихователів і представника органу опіки та піклування, про що
складається відповідний документ.

3. Вихованці проживають і виховуються у дитячому будинку сімейного
типу до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у профе-
сійно-технічному, вищому навчальному закладі I–IV рівнів акредитації – до
його закінчення.

4. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається право
на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди
у зв’язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування до дитячого
будинку сімейного типу.

5. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та
іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому жит-
тю, здоров’ю та моральному вихованню.

Стаття 256-8. Створення дитячого будинку сімейного типу
1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається 

районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністра-
ціями, виконавчим комітетом міської ради в порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України.

2. Між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про
створення дитячого будинку сімейного типу, на основі типового договору
укладається договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного
типу.
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   Êðèòåðії 
äëÿ ïîðіâíÿííÿ

Ïàòðîíàò Ïðèéîìíà ñіì’ÿ

*

*

* Êðèòåðії äëÿ ïîðіâíÿííÿ ïîíÿòü ïіäáåðіòü ñàìîñòіéíî.

Сімейний кодекс України

Статті 256-1 – 256-4. Прийомна сім’я. (Ці статті шукай в коментарях до
попереднього порівняння)

Патронат над дитиною
1. Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реа-

білітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дити-
ною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих
обставин.

2. Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів
повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’яз-
ки патронатного вихователя на професійній основі.

3. Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає
послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

5. До сім’ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані
тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які вихо-
вувалися в одній сім’ї.

6. Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встанов-
люється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців.

Стаття 254. Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного ви-
хователя

1. Для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна
згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її
висловити.

2. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється за
письмовою згодою її батьків, інших законних представників. У разі якщо мати
чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини
в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків.

3. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється
без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дити-
ни, відсутності відомостей про місце їх перебування, а також за наявності
безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини.

Стаття 255. Обов’язки патронатного вихователя
1. Патронатний вихователь зобов’язаний:
1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного роз витку;
3) співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини

задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені
органом опіки та піклування;
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   4) забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про 

патронат над дитиною;
5) сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представни-

ками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або
в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

Робота в групах

Îáãîâîðіòü îôіöіéíó ñòàòèñòèêó іç ñàéòà Ìіíіñòåðñòâà ñî-
öіàëüíîї ïîëіòèêè Óêðàїíè.

Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ ïðîôіëàêòè÷íèõ çàõîäіâ (ðåéäіâ):
«Äіòè âóëèöі», «Âîêçàë» çà 2012 ðіê, à ñàìå îêðåìі ñòàòèñ-
òè÷íі ïîêàçíèêè ùîäî ïåðåáóâàííÿ äіòåé â ïðèòóëêàõ çà 
2012 ðіê.

Ïðîòÿãîì 2012 ðîêó â ïðèòóëêàõ äëÿ äіòåé ïåðåáóâàëî 
âñüîãî 7298 äіòåé. Ïіñëÿ âèáóòòÿ ç ïðèòóëêó:

– 3434 äèòèíè ïîâåðíåíî â ñіì’ї;
– 200 äіòåé ïîâåðíåíî â іíòåðíàòíі çàêëàäè;
– 413 äіòåé âëàøòîâàíî äî ñіìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ;
– 755 äіòåé âëàøòîâàíî äî іíòåðíàòíèõ çàêëàäіâ.

1. Ç ÿêîþ ìåòîþ Ìіíіñòåðñòâî ñîöіàëüíîї ïîëіòèêè ïðîâî-
äèòü ïðîôіëàêòè÷íі ðåéäè?

2. ßêèé âіäñîòîê äіòåé, ùî ïîçáàâëåíі áàòüêіâñüêîãî ïіêëó-
âàííÿ, âëàøòîâóєòüñÿ äî ñіìåéíèõ ôîðì âèõîâàííÿ?

3. ×è ïîòðіáíî äåðæàâі ïîñèëþâàòè іíôîðìàöіéíі ñîöіàëüíі
çàõîäè ç ìåòîþ âëàøòóâàííÿ äіòåé, ùî ïîçáàâëåíі áàòüêіâ-
ñüêîãî âèõîâàííÿ, äî ïðèéîìíèõ ñіìåé òà äèòÿ÷èõ áóäèíêіâ
ñіìåéíîãî òèïó?

4. Îçíàéîìòåñÿ ç іíôîðìàöієþ, ðîçìіùåíîþ íà Âñåóêðàїí-
ñüêîìó ïîðòàëі Íàöіîíàëüíîãî óñèíîâëåííÿ «Ñèðіòñòâó – íі!» 
(http://www.sirotstvy.net). ßêó ðîëü âіäіãðàє іíôîðìóâàííÿ
ñóñïіëüñòâà ùîäî ïðîáëåì äіòåé, ùî ïîçáàâëåíі áàòüêіâñüêîãî
ïіêëóâàííÿ?

Працюємо самостійно

îçâ’ÿæіòü ñèòóàöії, ñïèðàþ÷èñü íà çàêîíîäàâñòâî  Óêðàїíè.

1. Ñîðîêàðі÷íà ìåäè÷íà ñåñòðà Íåðіäíà Âàëåíòèíà, ùî íå
ìàëà âëàñíèõ äіòåé, çâåðíóëàñÿ äî ñëóæáè ó ñïðàâàõ äіòåé ó
ñâîєìó ìіñòі, ïîâіäîìèâøè ïðî íàìіð óñèíîâèòè äèòèíó (âі-
êîì 1 ìіñÿöü 5 äíіâ), ÿêó ðіäíà ìàòè ïîêèíóëà â ïîëîãîâîìó
áóäèíêó. Ñëóæáà ó ñïðàâàõ äіòåé âіäìîâèëà Âàëåíòèíі, ìî-
òèâóþ÷è òèì, ùî â íîâîíàðîäæåíîї äіâ÷èíêè â ìіñöåâîìó 
 іíòåðíàòі є ðіäíèé äâîðі÷íèé áðàò, òîìó ñëóæáà ìàє íàìіð



145

РОЗДІЛ IV

  Н
еп

ов
но

лі
тн

і я
к 

су
б’

єк
ти

 ц
ив

іл
ьн

их
, с

ім
ей

ни
х,

 т
ру

до
ви

х,
 а

дм
ін

іс
тр

ат
ив

ни
х 

і  
кр

им
ін

ал
ьн

их
 п

ра
во

ві
дн

ос
ин

   

âіäïðàâèòè äіâ÷èíêó â òîé ñàìèé іíòåðíàò. Âàëåíòèíà âèÿâèëà
áàæàííÿ óñèíîâèòè õëîï÷èêà.

Íàäàéòå þðèäè÷íó êîíñóëüòàöіþ Íåðіäíіé Âàëåíòèíі.
Êðіì çàïðîïîíîâàíèõ ñòàòåé Ñіìåéíîãî êîäåêñó, âè ìîæåòå
îçíàéîìèòèñÿ ç ðóáðèêîþ «Íàçóñòðі÷ ùàñòþ àáî ÿê óñèíîâèòè
äèòèíó» íà Âñåóêðàїíñüêîìó ïîðòàëі íàöіîíàëüíîãî óñèíîâ-
ëåííÿ, äå íàäàєòüñÿ ïîêðîêîâà êîíñóëüòàöіÿ ç óñèíîâëåííÿ
äіòåé. 

імейний кодекс України

ття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку
чи підкинули, або яка була знайдена

1. Дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здо-
ров’я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі, може бути уси-
новлена після досягнення нею двомісячного віку.

2. Дитина, яку було підкинуто чи знайдено, може бути усиновлена після
спливу двох місяців з часу її знайдення.

Стаття 210. Усиновлення братів та сестер
1. Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають рідні брати

та сестри, вони не можуть бути роз’єднані при їх усиновленні. За наявності
обставин, що мають істотне значення, суд за згодою органу опіки та піклуван-
ня може постановити рішення про усиновлення когось із них або усиновлен-
ня їх різними особами.

2. Якщо усиновлення для дитини не є таємним, брат та сестра мають
право знати про нове місце її проживання.

Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами
1. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодша

двадцяти одного року, за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини.
2. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, яку вона бажає

усиновити, не менш як на п’ятнадцять років. У разі усиновлення повнолітньої
особи різниця у віці не може бути меншою ніж вісімнадцять років.

§ 20–21. Трудовий договір. Особливості 
праці неповнолітніх

Поміркуйте!

Г. Сковорода:
«Душа людська, що позбавлена природного свого діла, подібна кала-

мутній воді, у тісноті уміщеній».
«Роби те, до чого народжений, будь справедливий і миролюбний грома-

дянин, і досить з тебе».

1. Òðóäîâèé äîãîâіð

Òðóäîâå ïðàâî – îäíà ç ïðîâіäíèõ ãàëóçåé ó ñèñòåìі ïðàâà
Óêðàїíè, ùî âðåãóëüîâóє âіäíîñèíè ìіæ ïðàöіâíèêàìè і
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   âëàñíèêàìè ïіäïðèєìñòâ àáî óïîâíîâàæåíèìè íèìè îðãàíàìè

÷è îêðåìèìè ôіçè÷íèìè îñîáàìè ç ïðèâîäó ïðàöі.
Çàêîíîäàâñòâî ïðî ïðàöþ ñêëàäàєòüñÿ ç Êîäåêñó çàêîíіâ 

ïðî ïðàöþ Óêðàїíè òà іíøèõ àêòіâ çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè,
ïðèéíÿòèõ âіäïîâіäíî äî íüîãî.

Ïðåäìåòîì òðóäîâîãî ïðàâà є âіäíîñèíè, çìіñòîì ÿêèõ є 
ñàì ïðîöåñ ïðàöі, òîáòî òðóäîâі ïðàâîâіäíîñèíè.

Îäíèì ç îñíîâíèõ ñïîñîáіâ ðåàëіçàöії ïðàâà íà ïðàöþ є òðó-
äîâèé äîãîâіð.

Працівником
Власником підприємства, установи,
організації або уповноваженим ним

органом чи фізичною особою

Зобов’язується
виконувати
роботу,

визначену
угодою

Підпорядко-
вується

внутрішньому 
трудовому
розпорядку

Зобов’язується
сплачувати
працівникові
заробітну
плату

Забезпечувати 
умови праці, 
необхідні для
виконання
роботи

Трудовий договір – це угода між

одекс законів про працю України

ття 24. Укладення трудового договору
Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додер-

жання письмової форми є обов’язковим:
1) при організованому наборі працівників;
2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими

природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного
ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору

у письмовій формі;
5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім;
6) при укладенні трудового договору з фізичною особою;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випад-
ках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціаль-
ність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпоряджен-
ням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника
на роботу.
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Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому
за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом
здоров’я.

2. Ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó íåïîâíîëіòíіõ

Íåïîâíîëіòíі, òîáòî îñîáè, ùî íå äîñÿãëè 18 ðîêіâ, ó òðóäî-
âèõ ïðàâîâіäíîñèíàõ ïðèðіâíþþòüñÿ ó ïðàâàõ äî ïîâíîëіòíіõ,
à â ãàëóçі îõîðîíè ïðàöі, ðîáî÷îãî ÷àñó, âіäïóñòîê òà äåÿêèõ
іíøèõ óìîâ ïðàöі ìàþòü ïіëüãè, óñòàíîâëåíі çàêîíîäàâñòâîì
Óêðàїíè.

Çãіäíî іç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, íå äîïóñêàєòüñÿ ïðèéíÿò-
òÿ íà ðîáîòó îñіá ìîëîäøå ÿê 16 ðîêіâ. Ïðîòå, çà ïèñüìîâîþ
çãîäîþ áàòüêіâ (àáî îäíîãî ç íèõ) ÷è îñіá, ùî їõ çàìіíþþòü, ÿê
âèíÿòîê, ìîæóòü ïðèéìàòèñÿ îñîáè, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 15 ðî-
êіâ. Äëÿ ïіäãîòîâêè ìîëîäі äî ïðîäóêòèâíîї ïðàöі äîïóñêàєòüñÿ
ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó ó÷íіâ çàãàëüíîîñâіòíіõ øêіë, ïðîôåñіé-
íî-òåõíі÷íèõ і ñåðåäíіõ ñïåöіàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ äëÿ
âèêîíàííÿ ëåãêîї ðîáîòè, ùî íå çàâäàє øêîäè çäîðîâ’þ і íå
ïîðóøóє ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ó âіëüíèé âіä íàâ÷àííÿ ÷àñ ïіñëÿ
äîñÿãíåííÿ íèìè 14-ðі÷íîãî âіêó çà çãîäîþ áàòüêіâ àáî îñîáè,
ÿêà їõ çàìіíþє.

Особливості прийняття на роботу
неповнолітніх осіб

1) Усі особи молодше 18 років приймаються на ро-
боту лише після попереднього медичного огляду і в 
подальшому, до досягнення ними 21 року, щороку 
підлягають медичному оглядові

2) Для працевлашування молоді на підприємствах, 
установах, організаціях встановлюються спеціальні кво-
ти робочих місць

Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця
Працездатній молоді – громадянам України віком від 15 до 28 років після

закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних на-
вчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної
підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової
або альтернативної (невійськової) служби надається перше робоче місце на
строк не менше ніж два роки.

Çàêîíîäàâñòâî âñòàíîâëþє ïåâíі îáìåæåííÿ â çàñòîñóâàííі
ïðàöі îñіá ìîëîäøå 18 ðîêіâ.
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Роботи, на яких забороняється
застосовувати працю осіб

молодше 18 років

Норми виробітку 
для молодих робітників

Заборони щодо застосування
праці неповнолітніх

Забороняється 
застосовувати
працю осіб
молодше 18

років на важких
роботах, на
роботах із

шкідливими або
небезпечними
умовами праці,
а також на під-
земних роботах

Забороняється
також залучати 
осіб молодше

18 років до 
підіймання 

і переміщення
речей, маса

яких перевищує
встановлені
для них

граничні норми

Забороняється 
залучати
працівників 
молодше 
18 роікв
до нічних, 
надурочних
робіт і робіт 
у вихідні дні

Для працівників 
віком до 18 років
норми виробітку
встановлюються, 
виходячи з норм
виробітку для 

дорослих робітників
пропорційно

скороченому робо-
чому часу для осіб,
що не досягли 

18 років

3. Ðîáî÷èé ÷àñ і ÷àñ âіäïî÷èíêó 

Робочим вважається час, протягом якого працівник повинен 
перебувати на своєму робочому місці і виконувати роботу,
обумовлену трудовим договором.

Êîäåêñ Çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè âñòàíîâëþє íîðìàëüíó
òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî ÷àñó – 40 ãîäèí íà òèæäåíü. Êîëåêòèâ-
íèì ÷è òðóäîâèì äîãîâîðîì ìîæå áóòè âñòàíîâëåíî ìåíøó
íîðìó. Ïîðÿä іç íîðìàëüíèì ðîáî÷èì ÷àñîì іñíóþòü іíøі
âèäè ðîáî÷îãî ÷àñó.

Неповний
робочий час

Ненормований
робочий день

Скорочений 
робочий час

Нормальна 
тривалість

робочого часу

Види 
робочого
часу

Ñêîðî÷åíèé ðîáî÷èé ÷àñ ïåðåäáà÷àєòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì
äëÿ ïåâíèõ êàòåãîðіé ïðàöіâíèêіâ. Ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷îãî ÷àñó 
íå ïîçíà÷àєòüñÿ íà ðîçìіðі îïëàòè ïðàöі – âîíà є òàêîþ æ, ÿê 
і ïðè íîðìàëüíіé òðèâàëîñòі ðîáî÷îãî ÷àñó. Òàêà òðèâàëіñòü
ðîáî÷îãî ÷àñó âñòàíîâëþєòüñÿ:
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   1) Для праців-
ників віком від
16 до 18 років – 

36 годин на
тиждень, для 
осіб віком від
15 до 16 років
(учнів віком від
14 до 15 років,
які працюють
у період кані-

кул) – 24 години 
на тиждень

2) Для
працівників, 
зайнятих
на роботах

зі шкідливими
умовами
праці, – 
не більш

як 36 годин 
на тиждень

3) Для 
окремих 
категорій 
працівників 
(учителів,
лікарів
та інших)

4) За рахунок 
власних коштів
на підприємтвах
і в організаціях 
може встанов-
люватися для
жінок, які мають 
дітей віком

до 14 років або
дитину-інваліда

Íåïîâíèé ðîáî÷èé ÷àñ âñòàíîâëþєòüñÿ òðóäîâèì äîãîâî-
ðîì. Íà âіäìіíó âіä ñêîðî÷åíîãî ðîáî÷îãî ÷àñó îïëàòà ïðàöі
çäіéñíþєòüñÿ ïðîïîðöіéíî âіäïðàöüîâàíîìó ÷àñó. Íåïîâíèé
ðîáî÷èé ÷àñ ìîæå áóòè çà çãîäîþ ç âëàñíèêîì âñòàíîâëåíî
äëÿ áóäü-ÿêîãî ïðàöіâíèêà, àëå â äåÿêèõ âèïàäêàõ âëàñíèê
çîáîâ’ÿçàíèé íà ïðîõàííÿ ïðàöіâíèêà âñòàíîâèòè íåïîâíèé
ðîáî÷èé äåíü ÷è íåïîâíèé ðîáî÷èé òèæäåíü:

 äëÿ âàãіòíîї æіíêè;
 äëÿ æіíêè, ÿêà ìàє äèòèíó âіêîì äî 14 ðîêіâ àáî äèòèíó-
іíâàëіäà, ó òîìó ÷èñëі òàêó, ùî çíàõîäèòüñÿ ïіä її îïіêó-
âàííÿì;

 äëÿ æіíêè, ÿêà çäіéñíþє äîãëÿä çà õâîðèì ÷ëåíîì ñіì’ї
âіäïîâіäíî äî ìåäè÷íîãî âèñíîâêó.

Íåíîðìîâàíèé ðîáî÷èé äåíü є îñîáëèâîþ óìîâîþ ïðàöі, ÿêà
äîïóñêàєòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì òіëüêè äëÿ ïåâíîї êàòåãîðії ïðà-
öіâíèêіâ (àäìіíіñòðàòèâíîãî, óïðàâëіíñüêîãî, òåõíі÷íîãî é 
ãîñïîäàð÷îãî ïåðñîíàëó; îñіá, ïðàöÿ ÿêèõ íå ïіääàєòüñÿ îáëі-
êó â ÷àñі – êîíñóëüòàíòè, àãåíòè, іíñòðóêòîðè òîùî). Òðèâà-
ëіñòü ïðàöі öèõ ïðàöіâíèêіâ îáìåæåíà íå êіëüêіñòþ ãîäèí, à 
êîëîì ôóíêöіîíàëüíèõ îáîâ’ÿçêіâ.

Íàäóðî÷íîþ ââàæàєòüñÿ ðîáîòà ïîíàä âñòàíîâëåíó òðèâà-
îáî÷îãî ÷àñó.

одекс Законів про працю України

ття 62. Обмеження надурочних робіт
рочні роботи, як правило, не допускаються.

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні
роботи тільки у таких виняткових випадках:

1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвер-
нення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усу-
нення їх наслідків;
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   2) при проведенні суспільно необхідних робіт з водопостачання, газопо-

стачання, опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку – для усу-
нення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх 
функціонування;

3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок неперед-
бачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не
могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може
призвести до псування або знищення державного чи громадського майна;

4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з ме-
тою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення ван-
тажів у пунктах відправлення і призначення;

5) для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, 
коли робота не допускає перерви; у цих випадках власник або уповноваже-
ний ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим
працівником.

Êîæåí, õòî ïðàöþє, ìàє ïðàâî íà âіäïî÷èíîê. Öå ïðàâî 
çàáåçïå÷óєòüñÿ íàäàííÿì ïðàöіâíèêàì äíіâ ùîòèæíåâîãî âіä-
ïî÷èíêó, à òàêîæ îïëà÷óâàíîї ùîðі÷íîї âіäïóñòêè. Ìіíіìàëü-
íà òðèâàëіñòü âіäïî÷èíêó, îïëà÷óâàíèõ ùîðі÷íèõ âіäïóñòîê,
âèõіäíі òà ñâÿòêîâі äíі, à òàêîæ іíøі óìîâè ÷àñó âіäïî÷èíêó 
âèçíà÷àþòüñÿ çàêîíîì.

Часом відпочинкук слід вважати час, упродовж якого пра-
цівник звільняється від виконання трудових обов’язків та 
 використовує його на власний розсуд. 

Âіäïîâіäíî äî Êîäåêñó Çàêîíіâ ïðî ïðàöþ і Çàêîíó Óêðàїíè
«Ïðî âіäïóñòêè» âñòàíîâëåíî òàêі âèäè âіäïóñòîê:

 ùîðі÷íі âіäïóñòêè âêëþ÷àþòü îñíîâíó (òðèâàëіñòü íå
ìåíøå íіæ 24 êàëåíäàðíèõ äíі), äîäàòêîâó âіäïóñòêó çà 
ðîáîòó çі øêіäëèâèìè і òÿæêèìè óìîâàìè ïðàöі, äîäàò-
êîâó âіäïóñòêó çà îñîáëèâèé õàðàêòåð ðîáîòè;

 äîäàòêîâі âіäïóñòêè ó çâ’ÿçêó ç íàâ÷àííÿì áåç âіäðèâó 
âіä âèðîáíèöòâà;

 òâîð÷à âіäïóñòêà;
 ñîöіàëüíі âіäïóñòêè, ùî âêëþ÷àþòü âіäïóñòêó ïî äîãëÿäó

çà äèòèíîþ äî äîñÿãíåííÿ íåþ òðèðі÷íîãî âіêó; äîäàòêî-
âó âіäïóñòêó æіíöі, ùî ìàє äâîõ àáî áіëüøå äіòåé ó âіöі 
äî 15 ðîêіâ;

 âіäïóñòêà áåç çáåðåæåííÿ çàðîáіòíîї ïëàòè;
 âіäïóñòêà äëÿ ïіäãîòîâêè òà ó÷àñòі â çìàãàííÿõ òà іíøі.
Ïðàâî íà îñíîâíó ÷è äîäàòêîâó âіäïóñòêó â ïåðøèé ðіê ðî-

áîòè ïðàöіâíèê ìàє ïіñëÿ øåñòè ìіñÿöіâ áåçïåðåðâíîї ïðàöі íà 
ïіäïðèєìñòâі, à çà äðóãèé і íàñòóïíі ðîêè ùîðі÷íî âіäïóñòêè
íàäàþòüñÿ â áóäü-ÿêèé ÷àñ âіäïîâіäíî äî ãðàôіêà ÷åðãîâîñòі
íàäàííÿ âіäïóñòîê. 
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Перерва для відпочинку та харчування
Тривалість такої перерви не може бути більше як 2 го-
дини і повинна надаватися через 4 години після
 по чатку роботи

Вихідні дні
При п’ятиденному робочому тижні надається 2 вихід-
них дні на тиждень, а при шестиденному – один. Три-
валість щотижневого безперервного відпочинку по-
винна бути не менш як 42 години

Святкові та неробочі дні
Ці дні встановле но законодавчо
1 січня – Новий рік
7 січня – Різдво Христове
24 серпня – День Незалежності України
14 жовтня – День захисника України
інші (стаття 73 КЗпПУ)

Щорічні відпустки
Громадянам, які перебувають у трудових відноси нах,
надаються щорічні (основні та додаткові) відпустки із
збереженням на їх період місця роботи (посади) і за-
робітної плати

4. Ðîáî÷èé ÷àñ і ÷àñ âіäïî÷èíêó íåïîâíîëіòíіõ

Äëÿ íåïîâíîëіòíіõ âñòàíîâëþєòüñÿ ñêîðî÷åíà òðèâàëіñòü
ðîáî÷îãî ÷àñó. Òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî ÷àñó ó÷íіâ, ÿêі ïðàöþþòü
ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó ó âіëüíèé âіä íàâ÷àííÿ ÷àñ, íå
ìîæå ïåðåâèùóâàòè ïîëîâèíè ìàêñèìàëüíîї òðèâàëîñòі ðîáî-
÷îãî ÷àñó.
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   Ïîêàæåìî òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî òèæíÿ íåïîâíîëіòíüîãî:

Êàòåãîðії 
îñіá

Òðèâàëіñòü ðîáî÷î-
ãî ÷àñó íåïîâíîëіò-
íіõ, ÿêі ïðàöþþòü
ó ïåðіîä êàíіêóë

àáî ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ
íàâ÷àííÿ

Òðèâàëіñòü ðîáî÷î-
ãî ÷àñó ó÷íіâ, ÿêі

ïðàöþþòü ïðîòÿãîì
íàâ÷àëüíîãî ðîêó

ó âіëüíèé
âіä íàâ÷àííÿ ÷àñ

Äëÿ ïðàöіâíèêіâ âі-
êîì âіä 16 äî 18 ðîêіâ

36 ãîäèí 
íà òèæäåíü

18 ãîäèí
íà òèæäåíü

Äëÿ îñіá âіêîì âіä 15
äî 16 ðîêіâ (ó÷íіâ âі-
êîì âіä 14 äî 15 ðî-
êіâ, ÿêі ïðàöþþòü ó 
ïåðіîä êàíіêóë)

24 ãîäèíè
íà òèæäåíü

12 ãîäèí
íà òèæäåíü

Íåïîâíîëіòíіõ çàáîðîíÿєòüñÿ çàëó÷àòè äî ðîáîòè â íі÷íèé 
÷àñ, òàêîæ äî íàäóðî÷íèõ ðîáіò.

Çàêîíîäàâñòâîì çàõèùàþòüñÿ ïðàâà íåïîâíîëіòíіõ âіäíîñíî
âіäïóñòîê. ßêùî ùîðі÷íà îñíîâíà âіäïóñòêà íàäàєòüñÿ ïðàöіâ-
íèêàì òðèâàëіñòþ íå ìåíø ÿê 24 êàëåíäàðíèõ äíі çà âіäïðà-
öüîâàíèé ðîáî÷èé ÷àñ, òî îñîáàì âіêîì äî 18 ðîêіâ íàäàєòüñÿ
ùîðі÷íà îñíîâíà âіäïóñòêà òðèâàëіñòþ 31 êàëåíäàðíèé äåíü.

5. Îïëàòà ïðàöі

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у 
грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган 
виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Ðîçìіð çàðîáіòíîї ïëàòè çàëåæèòü âіä ñêëàäíîñòі òà óìîâ
âèêîíóâàíîї ðîáîòè, ïðîôåñіéíî-äіëîâèõ ÿêîñòåé ïðàöіâíèêà,
ðåçóëüòàòіâ éîãî ïðàöі òà ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі ïіäïðèєì-
ñòâà, óñòàíîâè, îðãàíіçàöії і ìàêñèìàëüíèì ðîçìіðîì íå îá-
ìåæóєòüñÿ.

Ïèòàííÿ ðåãóëþâàííÿ îïëàòè ïðàöі, ïðàâ ïðàöіâíèêіâ íà 
îïëàòó ïðàöі òà їõ çàõèñòó âèçíà÷àєòüñÿ Êîäåêñîì çàêîíіâ ïðî 
ïðàöþ Óêðàїíè, Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî îïëàòó ïðàöі» òà іí-
øèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений 
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, 
нижче якого не може провадитися оплата за виконану праців-
ником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Çàðîáіòíà ïëàòà ïðàöіâíèêàì ìîëîäøå ÿê 18 ðîêіâ ïðè ñêî-
ðî÷åíіé òðèâàëîñòі ùîäåííîї ðîáîòè âèïëà÷óєòüñÿ â òàêîìó æ 
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ðîçìіðі, ÿê ïðàöіâíèêàì âіäïîâіäíèõ êàòåãîðіé ïðè ïîâíіé
òðèâàëîñòі ùîäåííîї ðîáîòè.

Ïðàöÿ ïðàöіâíèêіâ ìîëîäøå ÿê 18 ðîêіâ, äîïóùåíèõ äî âіä-
ðÿäíèõ ðîáіò, îïëà÷óєòüñÿ çà âіäðÿäíèìè ðîçöіíêàìè, âñòàíîâëå-
íèìè äëÿ äîðîñëèõ ïðàöіâíèêіâ, ç äîïëàòîþ çà òàðèôíîþ ñòàâ-
êîþ çà ÷àñ, íà ÿêèé òðèâàëіñòü їõ ùîäåííîї ðîáîòè ñêîðî÷óєòüñÿ
ïîðіâíÿíî ç òðèâàëіñòþ ùîäåííîї ðîáîòè äîðîñëèõ ïðàöіâíèêіâ.

Îïëàòà ïðàöі ó÷íіâ çàãàëüíîîñâіòíіõ øêіë, ïðîôåñіéíî-òåõ-
íі÷íèõ і ñåðåäíіõ ñïåöіàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäіâ, ÿêі ïðà-
öþþòü ó âіëüíèé âіä íàâ÷àííÿ ÷àñ, ïðîâàäèòüñÿ ïðîïîðöіéíî
âіäïðàöüîâàíîìó ÷àñó àáî çàëåæíî âіä âèðîáіòêó. Ïіäïðèєìñòâà
ìîæóòü âñòàíîâëþâàòè ó÷íÿì äîïëàòè äî çàðîáіòíîї ïëàòè.

6. Ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó. Îñîáëèâîñòі
ðîçіðâàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó ç íåïîâíîëіòíіìè

Òðóäîâå çàêîíîäàâñòâî Óêðàїíè, âñòàíîâëþþ÷è íîðìè
ùîäî ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó, çàáåçïå÷óє çàõèñò
ïðàâà ëþäèíè íà ïðàöþ, íà ñòâîðåííÿ ñòàáіëüíèõ òðóäîâèõ
ïðàâîâіäíîñèí, ïîäîëàííÿ ïëèííîñòі ðîáî÷îї ñèëè, à òàêîæ
ïîïåðåäæóє ñâàâіëëÿ ðîáîòîäàâöіâ, ÿêі íàìàãàþòüñÿ ïîçáàâè-
òèñÿ âіä «íåáàæàíèõ» ïðàöіâíèêіâ.

Припинення трудового договору – це одностороннє воле-
виявлення працівником чи власником або на вимогу особи, яка
не є стороною трудового договору, направлене на розірвання 
трудових правовідносин. 

Ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó äîïóñêàєòüñÿ ëèøå ïðè 
äîòðèìàííі òàêèõ óìîâ:

 іñíóþòü çàêîííі ïіäñòàâè éîãî ïðèïèíåííÿ;
 äîòðèìóєòüñÿ âñòàíîâëåíèé ïîðÿäîê çâіëüíåííÿ ç ðîáîòè.
Ïåðåäáà÷åíі äіþ÷èì òðóäîâèì çàêîíîäàâñòâîì ïіäñòàâè ïðè-

ïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) çàëåæíî âіä òîãî, õòî
âèñòóïàє іíіöіàòîðîì ïðèïèíåííÿ, ïîäіëÿþòüñÿ íà ÷îòèðè ãðóïè:

 ç іíіöіàòèâè îáîõ ñòîðіí;
 ç іíіöіàòèâè ïðàöіâíèêà;
 ç іíіöіàòèâè âëàñíèêà;
 ç іíіöіàòèâè îðãàíіâ, ÿêі íå є ñòîðîíàìè äîãîâîðó.
Çà âçàєìíîþ çãîäîþ îáîõ ñòîðіí áóäü-ÿêèé âèä äîãîâîðó ìîæ-

íà ïðèïèíèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ, ïðî ÿêèé äîìîâèëèñÿ ñòîðîíè.
Çà іíіöіàòèâè ïðàöіâíèêà ìîæíà ïðèïèíèòè äîãîâіð, óêëà-

äåíèé íà íåâèçíà÷åíèé ñòðîê, ó áóäü-ÿêèé ÷àñ, àëå ïðàöіâíèê
ïîâèíåí ïîïåðåäèòè ïèñüìîâî ðîáîòîäàâöÿ çà 2 òèæíі ïðî
ñâîє áàæàííÿ çâіëüíèòèñÿ, íå îáîâ’ÿçêîâî âêàçóþ÷è ïðè÷èíè
çâіëüíåííÿ.
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   Ïіñëÿ çàêіí÷åííÿ ñòðîêó ïîïåðåäæåííÿ ïðàöіâíèê ìàє ïðà-

âî ïðèïèíèòè ðîáîòó, à ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé ïðîâåñòè ç 
íèì ðîçðàõóíîê òà âèäàòè òðóäîâó êíèæêó. Çàâ÷àñíå ïîïåðå-
äæåííÿ ìàє þðèäè÷íå çíà÷åííÿ: ïðîòÿãîì âêàçàíîãî ñòðîêó
(äâîõ òèæíіâ) íі àäìіíіñòðàöіÿ íå ìàє ïðàâà â îäíîñòîðîííüî-
ìó ïîðÿäêó çâіëüíèòè ïðàöіâíèêà, íі ñàì ïðàöіâíèê íå ìîæå
ñàìîâіëüíî çàëèøèòè ðîáîòó. Àëå çà âçàєìíîþ äîìîâëåíіñòþ
ñòîðіí ìîæëèâå ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó. Ïіñëÿ ñïëèíó 
ñòðîêó ïîïåðåäæåííÿ, ÿêùî äîãîâіð íå ðîçіðâàíî і ïðàöіâíèê 
ïðîäîâæóє ïðàöþâàòè, íå íàïîëÿãàє íà çâіëüíåííі, äîãîâіð
ââàæàєòüñÿ òàêèì, ùî íå ïðèïèíÿâñÿ.

Ðîçіðâàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó ç іíіöіàòèâè âëàñíèêà àáî 
óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãàíó âè÷åðïíî ðåãëàìåíòóєòüñÿ òðóäî-
âèì çàêîíîäàâñòâîì.

Зміни в організації 
виробництва (ліквідація,
реорганізація, скорочен-
ня штату працівників та 

інші підстави)

Виявлена невідповід-
ність працівника
займаній посаді

внаслідок недостатньої 
кваліфікації або стану

здоров’я

Підстави 
розірвання
трудового
договору
з ініціативи 
власника

Прогул (у тому числі 
відсутність на роботі
більше ніж 3 години

протягом робочого дня) 
без поважних причин

Систематичне неви-
конання працівником 
без поважних причин
обов’язків, покладених
на нього трудовим

договором

Нез’явлення на роботу
протягом більш як чоти-
рьох місяців поспіль 
унаслідок тимчасової 
непрацездатності

Поява на роботі 
в нетверезому стані,
у стані наркотичного

або токсичного
сп’яніння

Вчинення за місцем
роботи розкрадання

(у тому 
числі і дрібного)
майна власника,
встановленого
вироком суду

Поновлення 
на роботі

працівника, який 
раніше виконував

цю роботу

Êðіì âèùåíàçâàíèõ, ÷èííå çàêîíîäàâñòâî âñòàíîâëþє äî-
äàòêîâі ïіäñòàâè ðîçіðâàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó ç іíіöіàòèâè 
âëàñíèêà ç îêðåìèìè êàòåãîðіÿìè ïðàöіâíèêіâ çà ïåâíèõ óìîâ.

Çâіëüíåííÿ íåïîâíîëіòíüîãî ïðàöіâíèêà çà іíіöіàòèâîþ ïіä-
ïðèєìñòâà äîïóñêàєòüñÿ ëèøå ç âіäîìà ðàéîííîї àáî ìіñüêîї
ñëóæáè ó ñïðàâàõ äіòåé. Âîäíî÷àñ çâіëüíåííÿ íà  ïіäñòàâàõ,
ïîâ’ÿçàíèõ ç ðåîðãàíіçàöієþ, ñêîðî÷åííÿì øòàòó, âèÿâëåííÿì 
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íåâіäïîâіäíîñòі ïîñàäі і ïîíîâëåííÿì ñïіâðîáіò íèêà, ùî ðàíі-
øå âèêîíóâàâ öþ ðîáîòó, çäіéñíþєòüñÿ ëèøå ó âèíÿòêî âèõ
âèïàäêàõ і íå äîïóñêàєòüñÿ áåç îáîâ’ÿçêîâîãî ïðàöåâëàøòó-
âàííÿ.

Ñëіä âðàõóâàòè, ùî â ðàçі íåçàêîííîãî çâіëüíåííÿ àáî іí-
øîãî ãðóáîãî ïîðóøåííÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàâñòâà ùîäî íåïî-
âíîëіòíüîãî ïðàöіâíèêà êåðіâíèê ìîæå áóòè ïðèòÿãíåíèé äî
âіäïîâіäàëüíîñòі çà ñò. 172 Êðèìіíàëüíîãî êîäåêñó і ïîíåñòè
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿäі øòðàôó àáî ïîçáàâëåííÿ ïðàâà îáіéìàòè
ïåâíі ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ äіÿëüíіñòþ àáî çàçíàòè
іíøå ïîêàðàííÿ.

Êîëè ðîáîòà çàãðîæóє çäîðîâ’þ íåïîâíîëіòíüîãî àáî ïîðóøóє
éîãî çàêîííі іíòåðåñè, òðóäîâèé äîãîâіð ìîæå áóòè ðîçіðâàíî
íà âèìîãó áàòüêіâ àáî іíøèõ óïîâíîâàæåíèõ îñіá.

7. Îõîðîíà ïðàöі íåïîâíîëіòíіõ

Óìîâè ïðàöі íåïîâíîëіòíіõ íà âèðîáíèöòâі ïîâèííі âіäðіç-
íÿòèñÿ âіä óìîâ ïðàöі äîðîñëèõ ïðàöþþ÷èõ. Öå ïîÿñíþєòüñÿ
ÿê ôіçіîëîãі÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè îðãàíіçìó ïіäëіòêіâ, ÿêèé
òіëüêè ôîðìóєòüñÿ, òàê і âіäñóòíіñòþ â áіëüøîñòі ç íèõ âіäïî-
âіäíîї ïðîôåñії і ñïåöіàëüíîñòі. Ñàìå öі îáñòàâèíè і âèçíà÷èëè
âіäìіííіñòü ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ їõ ïðàöі, õî÷ çà çàãàëüíèì
ïðàâèëîì íà íåïîâíîëіòíіõ ïîâíіñòþ ïîøèðþєòüñÿ çàêîíî-
äàâñòâî ïðî ïðàöþ, à їõ ïðàâà ùîäî òðóäîâîãî äîãîâîðó
ïðèðіâíþþòüñÿ äî ïðàâ ïîâíîëіòíіõ ïðàöþþ÷èõ. Ó òîé æå ÷àñ
â ïèòàííі îõîðîíè ïðàöі, ðîáî÷îãî ÷àñó, âіäïóñòîê òà äåÿêèõ
іíøèõ óìîâ ïðàöі їì íàäàþòüñÿ ïіëüãè.

Îñêіëüêè îðãàíіçì íåïîâíîëіòíüîãî òіëüêè ôîðìóєòüñÿ, є
ïîòðåáà ðåãóëÿðíî ñòåæèòè çà ñòàíîì éîãî çäîðîâ’ÿ. Óñі îñîáè
ìîëîäøå 18 ðîêіâ ïðèéìàþòüñÿ íà ðîáîòó ëèøå ïіñëÿ ïîïå-
ðåäíüîãî ìåäè÷íîãî îãëÿäó і â ïîäàëüøîìó, äî äîñÿãíåííÿ
21 ðîêó, ùîðі÷íî ïіäëÿãàþòü îáîâ’ÿçêîâîìó ìåäè÷íîìó îãëÿ-
äîâі. ßêùî âñòàíîâëåíî ôàêò, ùî ðîáîòà íåãàòèâíî âïëèâàє íà
çäîðîâ’ÿ íåïîâíîëіòíüîãî, âіí íåãàéíî çâіëüíÿєòüñÿ іç öієї
ðîáîòè і ïåðåâîäèòüñÿ íà áіëüø ëåãêó ðîáîòó.

Ïðàöþ ìîëîäі âіêîì äî 18 ðîêіâ íà âàæêèõ ðîáîòàõ і íà
ðîáîòàõ çі øêіäëèâèìè і íåáåçïå÷íèìè óìîâàìè ïðàöі, à òà-
êîæ íà ïіäçåìíèõ ðîáîòàõ çàáîðîíåíî. Íå äîïóñêàєòüñÿ òàêîæ
çàëó÷åííÿ íåïîâíîëіòíіõ äî ïіäіéìàííÿ і ïåðåìіùåííÿ âàæ-
êèõ ðå÷åé.

Ïðîõîäÿ÷è âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó і âèðîáíè÷å íàâ÷àííÿ,
îñîáè, ÿêі íå äîñÿãëè 18-ðі÷íîãî âіêó òà íàâ÷àþòüñÿ ó ïðîôå-
ñіéíèõ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàäàõ, ìîæóòü ïåðåáóâàòè íà
âèðîáíèöòâі âіäïîâіäíî äî ïðîôåñіé і íà ðîáîòàõ, óêàçàíèõ ó
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   Ïåðåëіêó, íå áіëüøå ÿê ÷îòèðè ãîäèíè íà äåíü çà óìîâè ñó-

âîðîãî äîòðèìàííÿ â öèõ âèðîáíèöòâàõ і íà ðîáîòàõ ÷èííèõ
ïðàâèë і íîðì ç îõîðîíè ïðàöі.

Äëÿ íåïîâíîëіòíіõ âñòàíîâëåíî ñêîðî÷åíó òðèâàëіñòü ðîáî-
÷îãî ÷àñó. Òàêå çíèæåííÿ òðèâàëîñòі ðîáіò íå òÿãíå çà ñîáîþ
çìåíøåííÿ ðîçìіðó îïëàòè ïðàöі. Çàðîáіòíà ïëàòà íåïîâíîëіò-
íіì âèïëà÷óєòüñÿ â òàêîìó ñàìîìó ðîçìіðі, ÿê і ïðàöіâíèêàì
âіäïîâіäíèõ êàòåãîðіé ïðè ïîâíіé òðèâàëîñòі ùîäåííîї ðîáîòè.

Çàáîðîíÿєòüñÿ çàëó÷àòè ïðàöіâíèêіâ ìîëîäøå ÿê 18 ðîêіâ
äî íі÷íèõ, ïîíàäíîðìîâèõ ðîáіò і äî ðîáîòè ó âèõіäíі äíі. 
Òàêà çàáîðîíà є âàæëèâîþ ãàðàíòієþ äîòðèìàííÿ ñêîðî÷åíîї
òðèâàëîñòі ðîáî÷îãî ÷àñó, óñòàíîâëåíîї äëÿ öієї êàòåãîðії
ïðàöþþ÷èõ, і íàäàє ìîæëèâіñòü íåïîâíîëіòíіì âèêîðèñòîâó-
âàòè âіëüíèé ÷àñ äëÿ âіäïî÷èíêó, ôіçè÷íîãî ðîçâèòêó, ïіäâè-
ùåííÿ çàãàëüíîãî îñâіòíüîãî і êóëüòóðíîãî ðіâíÿ.

Îñîáàì âіêîì äî 18 ðîêіâ ùîðі÷íà îñíîâíà âіäïóñòêà íàäà-
єòüñÿ òðèâàëіñòþ 31 êàëåíäàðíèé äåíü. Öÿ âіäïóñòêà ïîâèííà
íàäàâàòèñü ó íàòóðі і çàìіíà її ãðîøîâîþ êîìïåíñàöієþ íå äî-
ïóñêàєòüñÿ. Âіäïóñòêà íàäàєòüñÿ íà áàæàííÿ ïðàöіâíèêà â 
çðó÷íèé äëÿ íüîãî ÷àñ.

Áàòüêè, óñèíîâëþâà÷і і ïіêëóâàëüíèê íåïîâíîëіòíüîãî, à
òàêîæ äåðæàâíі îðãàíè, ãðîìàäñüêі îðãàíіçàöії òà ñëóæáîâі
îñîáè, íà ÿêèõ ïîêëàäåíî íàãëÿä і êîíòðîëü çà äîäåðæàííÿì
çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ, ìàþòü ïðàâî âèìàãàòè ðîçіðâàííÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðó ç íåïîâíîëіòíіì, ó òîìó ÷èñëі é ñòðîêîâî-
ãî, ÿêùî ïðîäîâæåííÿ éîãî äії çàãðîæóє çäîðîâ’þ íåïîâíî-
ëіòíüîãî àáî ïîðóøóє éîãî çàêîííі іíòåðåñè.

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Ñåðåä çàïðîïîíîâàíèõ óêàæіòü òі ðîáîòè, íà ÿêèõ çàáî-
ðîíÿєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ïðàöþ îñіá ìîëîäøèõ 18 ðîêіâ

À Ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíі ç ïіäіéìàííÿì і ïåðåìіùóâàííÿì ðå-
÷åé, âàãà ÿêèõ ïåðåâèùóє ãðàíè÷íі íîðìè

Á Ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíі ç äîñòàâêîþ êîðåñïîíäåíöії äî îôіñіâ
Â Ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíі çі øêіäëèâèìè àáî íåáåçïå÷íèìè óìî-

âàìè ïðàöі
Ã Ïіäçåìíі ðîáîòè
Ґ Ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíі ç ðåàëіçàöієþ ïðîäóêòіâ õàð÷óâàííÿ
Ä Ðîáîòè, ïîâ’ÿçàíі іç çàñòîñóâàííÿì êîìï’þòåðà
Å Íі÷íі, ïîíàäíîðìîâі ðîáîòè
Є Ðîáîòè ó âèõіäíі äíі
Æ Âèñîòíі ðîáîòè
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2. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ìіæ îáîâ’ÿçêàìè ñòîðіí òà ñòî-
ðîíàìè òðóäîâîãî äîãîâîðó

1 Çîáîâ’ÿçóєòüñÿ âèêîíóâàòè ðîáîòó,
âèçíà÷åíó óãîäîþ

2 Çîáîâ’ÿçóєòüñÿ âèïëà÷óâàòè çàðîáіò-
íó ïëàòó

3 Çàáåçïå÷óє óìîâè ïðàöі
4 Âèêîíóє âíóòðіøíіé òðóäîâèé ðîç-

ïîðÿäîê

À Âëàñíèê
Á Ïðàöіâíèê

3. ßêó ñêîðî÷åíó òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî ÷àñó âñòàíîâèëè
17-ðі÷íîìó Âàñèëåâі, ùî ïðàöþє íà êîìóíàëüíîìó ïіäïðèєì-
ñòâі «Çåëåíáóä» ðіçíîðîáî÷èì?

À 18 ãîäèí íà òèæäåíü       Â 36 ãîäèí íà òèæäåíü
Á  24 ãîäèíè íà òèæäåíü      Ã 40 ãîäèí íà òèæäåíü

ІІ. Ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü.
 Ñêîðî÷åíà òðèâàëіñòü ðîáî÷îãî ÷àñó – Íåïîâíèé ðîáî÷èé

÷àñ.

ІІІ. Äàéòå ïðàâîâèé àíàëіç ñèòóàöіé, ñïèðàþ÷èñü íà Êî-
äåêñ çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè.

1. 16-ðі÷íîãî Ìèêîëó ïðèéíÿëè íà ðîáîòó åëåêòðèêîì ïіä-
çåìíèõ êîìóíіêàöіé ç âèïðîáóâàëüíèì òåðìіíîì îäèí ìіñÿöü.

2. Ìàðèíó (17 ðîêіâ) çâіëüíåíî ç ðîáîòè çà іíіöіàòèâîþ ìà-
òåðі, ÿêà ìîòèâóâàëà ñâîє ðіøåííÿ òèì, ùî ðîáîòà çàâàæàє
äî÷öі ãîòóâàòèñÿ äî âñòóïó ó âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä.

3. Êèðèëó (15 ðîêіâ), ÿêèé ïðàöþє ïіñëÿ óðîêіâ äâіðíèêîì
12 ãîäèí íà òèæäåíü, âëàñíèê âèïëà÷óє çàðîáіòíó ïëàòó â ðîç-
ìіðі, ïðîïîðöіéíîìó âіäïðàöüîâàíîìó ÷àñó.

ІV. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Äàéòå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «òðóäîâèé äîãîâіð».
2. Îõàðàêòåðèçóéòå ðîáî÷èé ÷àñ і ÷àñ âіäïî÷èíêó íåïîâíî-

ëіòíіõ.
3. Îõàðàêòåðèçóéòå îñîáëèâîñòі ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó íåïîâ-

íîëіòíіõ.

§ 22. Працевлаштування неповнолітніх
Практичне заняття 7

Іíôîðìàöіÿ äëÿ ó÷íÿ
Ñòàâëåííÿ äî ïðàöі â ðіçíі ÷àñè áóëî íåîäíàêîâèì.
Àëå çàâæäè äіÿëüíіñòü ëþäèíè ðåãëàìåíòóâàâ çàêîí. Âіí âèçíà-

÷àє ïðàâèëà, çãіäíî ç ÿêèìè ëþäè ïîâèííі çàðîáëÿòè íà æèò òÿ.
Ïîñòóïîâî ñêëàäàëèñü, óäîñêîíàëþâàëèñü ïðàâèëà-íîðìè, ÿêі
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   ðåãóëþâàëè âіäíîñèíè â òðóäîâіé ñôåðі, ùî óòâîðèëè ãàëóçü 

òðóäîâîãî ïðàâà. Öі ïðàâèëà ðåãëàìåíòóþòü ñàì ïðîöåñ ïðàöі,
óñòàíîâëþþòü íîðìè ïîâåäіíêè éîãî ó÷àñíèêіâ. Їõ çàêðіïëåíî
â Êîäåêñі çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè. Їõ çíàííÿ äîïîìàãàє
âèçíà÷èòèñü, ÿê ïîâîäèòè ñåáå â òіé ÷è іíøіé ñèòóàöії, ùîá íå
ïîðóøóâàëèñü ïðàâà ïðàöіâíèêà, äîïîìàãàє ïîïåðåäèòè ìîæ-
ëèâó âіäïîâіäàëüíіñòü çà íåïðàâîìіðíі â÷èíêè, ÿêі âèíèêàþòü
÷åðåç íåçíàííÿ çàêîíó.

Âàæëèâå ìіñöå â òðóäîâîìó çàêîíîäàâñòâі çàéìàє ïðèéíÿò-
òÿ íà ðîáîòó òà óêëàäàííÿ äîãîâîðó. Òðåáà âіäðіçíÿòè ïîíÿòòÿ
«óêëàäåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó» і «ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó»: 
óêëàäàєòüñÿ äîêóìåíò, à ïðèéìàєòüñÿ íà ðîáîòó ëþäèíà. Òðó-
äîâèé äîãîâіð – öå óãîäà ïðî ïðàöþ òà þðèäè÷íèé ôàêò âè-
íèêíåííÿ òðóäîâèõ ïðàâîâіäíîñèí ìіæ ñòîðîíàìè òðóäîâîãî
äîãîâîðó, à ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó – öå ïðîöåñ óêëàäåííÿ òðó-
äîâîãî äîãîâîðó òà âèíèêíåííÿ òðóäîâèõ âіäíîñèí.

Робота в групах

Ïðî÷èòàéòå ñèòóàöії òà çâіòóéòå ïðî ðåçóëüòàòè îáãîâîðåí-
íÿ â ãðóïі.

Ñèòóàöіÿ № 1
Ìіñöå äії: êàáіíåò ðîáîòîäàâöÿ. Çà ñòîëîì ñèäèòü âëàñíèê

ôіðìè. Çàõîäèòü ïіäëіòîê.
– Äîáðèé äåíü! ß ïðî÷èòàâ â ãàçåòі îãîëîøåííÿ (ïîêàçóє 

ãàçåòó), ó ÿêîìó âêàçàíî, ùî âàì ïîòðіáíі êóð’єðè. Öå ïðàâäà?
– Òàê, öå ïðàâäà. À ñêіëüêè òîáі ðîêіâ?
– 15.
– À ÿê æå òè áóäåø ïðàöþâàòè? Àäæå òè, ìàáóòü, íàâ÷à-

єøñÿ â øêîëі?
– Òàê, ÿ íàâ÷àþñü â 9-ìó êëàñі â øêîëі, ÿêà ðîçòàøîâàíà

ïîðÿä ç Âàøîþ ôіðìîþ. Çàíÿòòÿ â íàñ ïðîõîäÿòü ç 9-ї ãîäèíè
äî 15-ї, і ÿ ìîæó ïðàöþâàòè і äî óðîêіâ, і ïіñëÿ óðîêіâ.

– Õì! Íå çíàþ, íå çíàþ, ùî ìåíі ç òîáîþ ðîáèòè. Àëå òè 
ìåíі ïîäîáàєøñÿ, і ÿ òåáå âіçüìó êóð’єðîì.

– Îò äîáðå! ß áóäó ñòàðàòèñÿ.
– Ïðàöþâàòè òè áóäåø ç 6-ї ãîäèíè äî 8-ї, ùîá âñòèãàâ íà

óðîêè і íå ïðîãóëþâàâ їõ. Öå áóäå ðàíêîâå ðîçíåñåííÿ äîêó-
ìåíòіâ, à ïîòіì ç 16-ї ãîäèíè äî 19-ї áóäåø çáèðàòè âіäïîâіäі
íàøèõ êëієíòіâ. Îïëàòà çà ðîáîòó áóäå ïîãîäèííà. Àëå íàñàì-
ïåðåä ïðèíåñåø ìåíі ñüîãîäíі äîâіäêó âіä äèðåêòîðà øêîëè íà 
ïіäòâåðäæåííÿ, ùî òè íàâ÷àєøñÿ â öіé øêîëі, ó ÿêîìó êëàñі і 
ÿêèé ðåæèì íàâ÷àííÿ. À çàâòðà ñòàâàé äî ðîáîòè.

– Îöå і âñå?
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– Óñå.
– Äÿêóþ. À ìåíі íіäå íå ïîòðіáíî ðîçïèñóâàòèñÿ?
– Òà òè ïðî ùî? Òè ùî, íå âіðèø ìåíі?

Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ
1. ßê íàçèâàòè óãîäó ìіæ ñòîðîíàìè â öіé ñèòóàöії? Íà-

çâіòü ó÷àñíèêіâ äії. Ùî ìè ïðî íèõ çíàєìî? ßêі ôàêòè äîãîâî-
ðó âàæëèâі, à ÿêі – íі?

2. ßêèìè íîðìàìè ïðàâà ðåãóëþєòüñÿ âêàçàíà ñèòóàöіÿ?
ßêå ïèòàííÿ ìè ïîâèííі ðîçâ’ÿçàòè?

3. Äàéòå îöіíêó ðіøåííÿì ðîáîòîäàâöÿ і ïіäëіòêà.

Ñèòóàöіÿ № 2
×åòâåðî äåñÿòèêëàñíèêіâ Àíòîí, Âàñèëü, Ïåòðî і Ñåðãіé,

çàêіí÷èâøè 10-é êëàñ, âèðіøèëè ïîïðàöþâàòè âëіòêó і çàðî-
áèòè òðîõè ãðîøåé. Âîíè çâåðíóëèñÿ äî ìіñöåâîãî ôåðìåðà
Äáàéëèâîãî І.Ï., ó ÿêîãî áóëî 8 òèñ. ãà çåìëі, äå âèðîùóâàëè-
ñÿ çåðíîâі, ñîíÿøíèê, öóêðîâèé áóðÿê, êóêóðóäçà, îâî÷і, à 
òàêîæ áóëè ñàä і ôåðìà. Çóñòðі÷ іç Äáàéëèâèì І.Ï. âіäáóëàñÿ
íà ôåðìåðñüêîìó òîêó.

– Äîáðèé äåíü, Іâàíå Ïåòðîâè÷ó! Ìîæíà äî Âàñ çâåðíóòèñÿ?
– Äîáðèé äåíü! À ÷îìó é íі? Ùî âè õîòіëè, õëîïöі?
– Òà, õîòіëè ïîïðàöþâàòè, ãðîøåé ïіäçàðîáèòè. ×è íå çíà-

éøëàñü áè ó Âàñ äëÿ íàñ ðîáîòà?
– Òàê, òàê! Ãàðíà äóìêà. Òàê і ó íàñ «ãàðÿ÷à» ïîðà, áàãàòî

ðîáîòè. Àëå ùî æ âè ìîæåòå ðîáèòè?
– Ùî ñêàæåòå!
– Äîáðå, ìåíі ïîòðіáåí îäèí õëîïåöü äëÿ îõîðîíè ñàäó.

Ó öüîìó ðîöі ÷åêàєìî íà äîáðèé âðîæàé, à, ÿê íà ëèõî, Ïåð÷åí-
êî çàõâîðіâ, і òåïåð çàìіñòü øåñòè îõîðîíöіâ – ï’ÿòü. ×åðãóâà-
òè ïîòðіáíî ïî äâîє öіëó äîáó, à ïîòіì äâі äîáè âіäïî÷èâàòè.
Õòî іç âàñ ñìіëèâèé і âèòðèâàëèé?

Àíòîí: – ß çãîäåí.
І.Ï.: – Äîáðå. Çàâòðà âèõîäü íà çìіíó î 8-é ãîäèíі. Ìåíі ùå

ïîòðіáíî äâà âàíòàæíèêè íà îâî÷åâó ïëàíòàöіþ – âàíòàæèòè
30-òè êіëîãðàìîâі ÿùèêè. Õòî áàæàє?

Ïåòðî і Ñåðãіé: – Ìè çãîäíі. Ìè çàéìàєìîñÿ â ñåêöії âàæêîї
àòëåòèêè, і öå íàì ïіä ñèëó.
І.Ï.: – Àëå æ ðîáîòà â ïîëі ç 7-ї ãîäèíè äî 19-ї. Öå âðàõóéòå.
Ïåòðî і Ñåðãіé: – Òà öå íå ñòðàøíî. Ìè äîìà áіëüøå ïðàöþ-

єìî.
І.Ï.: – І ùå îäíà ðîáîòà ïîìі÷íèêà çâàðþâàëüíèêà. Ïіäåø,

Âàñèëþ? Ðîáîòà íå âàæêà – ïîäàòè ìåòàë, ïіäòðèìàòè äåòàëü
ïіä ÷àñ çâàðþâàííÿ.
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   Âàñèëü: – Çãîäåí.

І.Ï.: – І îñòàííє. Ñüîãîäíі 10 ÷åðâíÿ, à ãðîøі ÿ âіääàì âà-
øèì áàòüêàì ó êіíöі ëіòà, ùîá âè íå «ðîçòðèíüêàëè».

– À Âè íàñ îôîðìèòå?
– Çâè÷àéíî! Çàïèøó â ñâіé çàïèñíè÷îê.

Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ
1. ßê ìîæíà íàçâàòè óãîäó, óêëàäåíó ìіæ ñòîðîíàìè? Íà çâіòü

ó÷àñíèêіâ. Ùî ìè ïðî íèõ çíàєìî? ßêі ôàêòè âàæëèâі, à ÿêі íі?
2. ßêèìè íîðìàìè ðåãóëþєòüñÿ âêàçàíà ñèòóàöіÿ? ßêå ïè-

òàííÿ ìè ïîâèííі ðîçâ’ÿçàòè?
3. Äàéòå îöіíêó ðіøåííþ ôåðìåðà òà ïіäëіòêіâ.

Ñèòóàöіÿ № 3
Ìіñöå äії – Öåíòð çàéíÿòîñòі. Ó ïðèéìàëüíó äëÿ âіäâіäóâà-

÷іâ, äå ÷åðãóє âіäïîâіäàëüíèé ïðàöіâíèê Öåíòðó, çàõîäèòü
æіíêà ç ïіäëіòêîì. Æіíêà іç ñëüîçàìè íà î÷àõ ïðîñèòü çà ñèíà: 

– Ðîçóìієòå, ìіé ÷îëîâіê ïîìåð, çàëèøèâøè ìåíå іç ñèíîì
Òàðàñîì і äâîìà ìàëþêàìè – Îëåêñіé÷èêîì і Ìèõàéëèêîì.
Ïðîãîäóâàòè їõ íà îäíó ìîþ çàðïëàòíþ íåìîæëèâî. Ñòàðøåíü-
êîãî, Òàðàñà, іç øêîëè ç 10-ãî êëàñó âіäðàõóâàëè. Âіí ïіøîâ
íàâ÷àòèñÿ ó âå÷іðíþ øêîëó, à âäåíü íàìàãàâñÿ ïðàöþâàòè.
Àëå âñå â íüîãî ùîñü íå âèõîäèòü. Ïîïðàöþє òèæäåíü-äðó-
ãèé – і âñå, à òî é çîâñіì íå õîòіëè ïðèéìàòè íà ðîáîòó. Îñü
ìåíі çíàéîìі ëþäè é ïîðàäèëè ïîñòàâèòè íà îáëіê ó Öåíòð
çàéíÿòîñòі, ùîá éîìó âèïëà÷óâàëè êîìïåíñàöіþ – õî÷à á íå-
âåëèêі, à âñå æ òàêè ãðîøі.

– Ñêіëüêè Âàøîìó ñèíó Òàðàñó ïîâíèõ ðîêіâ?
– Òàê óæå 15 ç ïîëîâèíîþ.
– Ó òàêîìó ðàçі, äëÿ ðåєñòðàöії â Öåíòðі çàéíÿòîñòі â ñòà-

òóñі áåçðîáіòíîãî ïðèíåñіòü ñüîãîäíі ñâіäîöòâî ïðî íàðî äæåííÿ
Òàðàñà, ñâіäîöòâî ïðî îñâіòó, äîâіäêó ïðî ñòàí çäîðî â’ÿ і ìè іç 
çàâòðàøíüîãî äíÿ ïîñòàâèìî éîãî íà îáëіê íà 1 ðіê. ßêùî ïðî-
òÿãîì öüîãî ÷àñó âіí íå âëàøòóєòüñÿ íà ðîáîòó, ìè ïîíîâèìî
äîêóìåíòè і ïðîäîâæèìî ñòàòóñ áåçðîáіòíîãî. Õî÷ó çâåðíóòè
óâàãó íà òàêó äåòàëü: íà ïіäïðèєìñòâàõ, óñòàíîâàõ, îðãàíіçà-
öіÿõ îôіöіéíî íå âèäіëÿþòü ðîáî÷і ìіñöÿ äëÿ íåïîâíîëіòíіõ і 
Öåíòð çàéíÿòîñòі íå âîëîäіє òàêîþ іíôîðìàöієþ. Òîìó Âàì
ïîòðіáíî ñàìèì çàéíÿòèñÿ ïîøóêîì ðîáîòè.

Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ
1. Íà çâіòü ó÷àñíèêіâ öієї ñèòóàöії? Ùî ìè ïðî íèõ çíàєìî?

ßêі ôàêòè âàæëèâі, à ÿêі íі?
2. ßêèìè íîðìàìè ðåãóëþєòüñÿ âêàçàíà ñèòóàöіÿ? ßêå ïè-

òàííÿ ìè ïîâèííі ðîçâ’ÿçàòè?
3. Äàéòå îöіíêó ðіøåííþ ïðàöіâíèêà Öåíòðó çàéíÿòîñòі.
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Ñèòóàöіÿ № 4
Êàáіíåò äèðåêòîðà ïіäïðèєìñòâà. Äèðåêòîð, âèêëèêàâøè

17-ðі÷íó ñåêðåòàðêó, ïîñòàâèâ їé äî âіäîìà, ùî її çâіëüíåíî:
– Íàòàëþ, 3 ìіñÿöі òîìó ÿ Âàñ ïðèéíÿâ íà ðîáîòó ñåêðåòà-

ðåì іç âèïðîáóâàëüíèì ñòðîêîì, і Âè éîãî íå âèòðèìàëè.
– Àëå, Іâàíó Іâàíîâè÷ó, ó íàêàçі ÿ áà÷èëà, ùî ñòðîê âèïðî-

áóâàííÿ ñòàíîâèâ 2 ìіñÿöі!
– Íàòàëþ, à Âè äîáðå ïàì’ÿòàєòå íàêàç, àäæå Âè æ éîãî íå

÷èòàëè і íå ðîçïèñóâàëèñÿ â íüîìó.
– Íі.
– Äî òîãî æ Âè, Íàòàëþ, íå ñïðàâëÿëèñÿ çі ñâîїìè îáîâ’ÿç-

êàìè. Íàâіòü çà 8-ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü Âè íå âñå âèêîíóâà-
ëè. Ïîòðіáíî áóëî çàëèøàòèñÿ ïіñëÿ ðîáîòè àáî ïðèõîäèòè ó 
âèõіäíі äíі.

– Іâàíå Іâàíîâè÷ó, ÿ æ íå âіäìîâëÿþñü ïðàöþâàòè і ïіñëÿ
ðîáîòè…

– Íå ïåðåáèâàéòå ìåíå, Íàòàëþ, äî òîãî æ Âè íàâ÷àєòåñÿ
çàî÷íî ó ÂÓÇі і ìàєòå їõàòè íà ñåñіþ. Õòî Âàñ çàìіíèòü? Âè
îáіöÿëè і íå íàäàëè ìåíі õàðàêòåðèñòèêó çі øêîëè. Íі, Âàñ
çâіëüíåíî іç ñüîãîäíіøíüîãî äíÿ.

Òðóäîâó æ êíèæêó çàáåðåòå ïіñëÿ òîãî, ÿê çäàñòå ìàòåðі-
àëüíі öіííîñòі.

Çàïèòàííÿ äëÿ îáãîâîðåííÿ
1. ßêèìè íîðìàìè ïðàâà ðåãóëþєòüñÿ ñèòóàöіÿ?
2. ×è ïðàâîìіðíå çâіëüíåííÿ ç ðîáîòè ñåêðåòàðêè çà âêàçà-

íèìè ïіäñòàâàìè? ßêі ïîðóøåííÿ áóëî äîïóùåíî ç áîêó ðîáî-
òîäàâöÿ?

3. Äàéòå îöіíêó ðіøåííþ äèðåêòîðà ïіäïðèєìñòâà.

* Ïіä ÷àñ ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàöіé îáîâ’ÿçêîâî ñïèðàéòåñÿ íà ñòàòòі
Êîäåêñó Çàêîíіâ ïðî ïðàöþ Óêðàїíè (Ãëàâà ÕІІІ «Ïðàöÿ ìîëîäі»
ñòàòòі 187–200). Óðîê ìîæíà ïðîâåñòè ó ôîðìі «Þðèäè÷íîї êëіíіêè»
іç çàïðîøåííÿì íà óðîê ñïåöіàëіñòіâ – çíàâöіâ òðóäîâîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà: þðèñòà, ïðàöіâíèêà Öåíòðó çàéíÿòîñòі, âіääіëó êàäðіâ, åêñïåð-
òіâ. Çàïðîøåíі ìîæóòü íàäàòè ïðîôåñіéíі êîìåíòàðі ùîäî ðîçâ’ÿçàí-
íÿ ïðàâîâèõ ñèòóàöіé.

§ 23. Адміністративні правопорушення 
та адміністративна відповідальність неповнолітніх

Поміркуйте!

Г. Сковорода про соціальну природу правопорушень:
«О коли б ми в ганебних справах були такі ж соромливі і боязкі, як це ча-

сто буваємо ми боязкі і хибно соромливі у порядних учинках!».
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   «Не може не блудити нога твоя, коли блудить серце». 

 Які явища соціального буття можуть бути причинами правопорушень?

1. ßêі ïðàâîïîðóøåííÿ íàçèâàþòü àäìіíіñòðàòèâíèìè

Áóäü-ÿêå ïðàâîïîðóøåííÿ – öå ñîöіàëüíèé àíòèïîä ïðàâî-
ìіðíîї ïîâåäіíêè. Ïîâåäіíêà є é áóäå çàâæäè îäíієþ ç âàæëè-
âèõ ñîöіàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê îñîáè. Ïðàâîìіðíà ïîâåäіíêà
âèçíàєòüñÿ єäèíî ïðàâèëüíîþ ëþäñüêîþ ïîâåäіíêîþ, ÿêà ðå-
ãóëþєòüñÿ ïðàâîâèìè íîðìàìè. Öÿ ïîâåäіíêà âіäïîâіäàє ïðà-
âîâèì ïðèïèñàì, íå ñóïåðå÷èòü íîðìàì ïðàâà, íå çàáîðîíåíà
íîðìàìè ïðàâà. Ïðàâîïîðóøåííÿ âçàãàëі òà àäìіíіñòðàòèâíі
ïðîñòóïêè çîêðåìà, âèñòóïàþòü ÿê íàñëіäîê íåçäàòíîñòі îñîáè

öèâіëіçîâàíі ôîðìè ðîçâ’ÿçàííÿ æèòòєâèõ ïðîòèðі÷.

одекс України про адміністративні правопорушення

ття 9. Адміністративним правопорушенням (проступком) визнаєть-
иправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка

посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на 
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністра-
тивну відповідальність.

Îñíîâíі
îçíàêè

àäìіíіñòðàòèâíîãî
ïðàâîïîðóøåííÿ

Õàðàêòåðèñòèêà

Ñóñïіëüíà
øêіäëèâіñòü

Ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, çàñìі÷åí-
íÿ äîâêіëëÿ òîùî

Ïðîòèïðàâíіñòü Ïîðóøåííÿ íîðì íå ëèøå àäìіíіñòðàòèâíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà, àëå é іíøèõ ãàëóçåé ïðà-
âà – çåìåëüíîãî, ôіíàíñîâîãî, åêîëîãі÷íîãî,
òðóäîâîãî ïðàâà.

Äіÿííÿ
(äіÿ àáî
áåç äіÿëüíіñòü)

Àêòèâíі äії (íàïðèêëàä, ïåðåâèùåííÿ âîäіÿ-
ìè âñòàíîâëåíîї øâèäêîñòі òîùî).
Áåçäіÿëüíіñòü (íàïðèêëàä, ïîðóøåííÿ ïî ñà-
äîâèìè îñîáàìè âñòàíîâëåíèõ ñòðîêіâ âè-
ïëàòè çàðîáіòíîї ïëàòè)

Âèííіñòü Âèíà ó ôîðìі óìèñëó (íàïðèêëàä, íåïðàâäè-
âèé âèêëèê ñïåöіàëüíèõ ñëóæá òîùî) àáî
íåîáåðåæíîñòі (ïåðåõіä âóëèöі â íåäîçâîëå-
íîìó ìіñöі)

Àäìіíіñòðàòèâíà
êàðàíіñòü

Çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà÷åíî âèäè ïîêàðàíü
(íàïðèêëàä, ïîïåðåäæåííÿ, øòðàô, âèïðàâ-
íі ðîáîòè)
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2. Àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü íåïîâíîëіòíіõ

Адміністративна відповідальність – це вид юридичної відпові-
дальності, яка застосовується за вчинення адміністративного
правопорушення і полягає в покладанні на винну особу обмежень
матеріального і морального характеру.

Äëÿ òîãî ùîá çà â÷èíåííÿ ïåâíîãî äіÿííÿ ïðèòÿãíóòè îñîáó
äî àäìіíіñòðàòèâíîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ïîòðіáíî, ùîá áóëè ïіä-
ñòàâè äëÿ çàñòîñóâàííÿ çàõîäіâ àäìіíіñòðàòèâíîãî âïëèâó.

Підстави 
адміністративної 
відповідальності

Процесуальна

Фактична

Рішення уповноваженого
органу про притягнення

конкретної особи
до адміністративної 
відповідальності

Наявність у діянні особи
складу адміністративного

правопорушення

Çà â÷èíåííÿ àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ çàêîíîì
ïåðåäáà÷åíî âіäïîâіäàëüíіñòü ó âèãëÿäі àäìіíіñòðàòèâíîãî ñòÿã-
íåííÿ, ùî íàêëàäàєòüñÿ êîìïåòåíòíèì îðãàíîì âіäïîâіäíî äî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðàїíè.

Адміністративне стягнення є мірою відповідальності та
застосовується з метою виховання особи, яка вчинила ад-
міністративне правопорушення, у дусі додержання Законів
України, поваги до правил співжиття в суспільстві, а також 
запобігання вчиненню нових правопорушень як самим право-
порушником, так і іншими особами.

Çà â÷èíåííÿ àäìіíіñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü ìîæóòü çà-
ñòîñîâóâàòèñÿ òàêі àäìіíіñòðàòèâíі ñòÿãíåííÿ:

 ïîïåðåäæåííÿ;
 øòðàô, øòðàôíі áàëè;
 îïëàòíå âèëó÷åííÿ ïðåäìåòà, ÿêèé ñòàâ çíàðÿääÿì â÷è-

íåííÿ àáî áåçïîñåðåäíіì îá’єêòîì àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðà-
âîïîðóøåííÿ;

 êîíôіñêàöіÿ: ïðåäìåòà, ÿêèé ñòàâ çíàðÿääÿì â÷èíåííÿ
àáî áåçïîñåðåäíіì îá’єêòîì àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâîïî-
ðóøåííÿ; ãðîøåé, îäåðæàíèõ óíàñëіäîê â÷èíåííÿ àäìі-
íіñòðàòèâíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ;

 ïîçáàâëåííÿ ñïåöіàëüíîãî ïðàâà, íàäàíîãî äàíîìó ãðîìà-
äÿíèíîâі (ïðàâà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè,
ïðàâà ïîëþâàííÿ);

 ãðîìàäñüêі ðîáîòè;
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    âèïðàâíі ðîáîòè;

 àäìіíіñòðàòèâíèé àðåøò.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

ття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відпові-
дальність

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент
учинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

Äî îñіá âіêîì âіä 16 äî 18 ðîêіâ, ÿêі â÷èíèëè àäìіíіñòðà-
òèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ, çàñòîñîâóþòüñÿ íå ñòÿãíåííÿ, à çàõîäè 
âïëèâó. Àëå çà â÷èíåííÿ äåÿêèõ âèäіâ ïðàâîïîðóøåíü íåïîâ-
íîëіòíі (ó âіöі âіä 16 äî 18 ðîêіâ) ïіäëÿãàþòü àäìіíіñòðàòèâíіé
âіäïîâіäàëüíîñòі íà çàãàëüíèõ ïіäñòàâàõ, à ñàìå:

 íåçàêîííі âèðîáíèöòâî, ïðèäáàííÿ, çáåðіãàííÿ, ïåðåâå-
çåííÿ, ïåðåñèëàííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîáіâ àáî ïñèõîòðîï-
íèõ ðå÷îâèí áåç ìåòè çáóòó â íåâåëèêèõ ðîçìіðàõ;

 äðіáíå âèêðàäåííÿ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì êðàäіæêè,
øàõðàéñòâà, ïðèâëàñíåííÿ ÷è ðîçòðàòè;

 êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çàñîáîì îñîáîþ, ÿêà íå ìàє 
âіäïîâіäíèõ äîêóìåíòіâ íà ïðàâî êåðóâàííÿ òàêèì òðàí-
ñïîðòíèì çàñîáîì àáî íå ïðåä’ÿâèëà їõ äëÿ ïåðåâіðêè;

 ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ïіøîõîäàìè, âåëî-
ñèïåäèñòàìè òà îñîáàìè, ÿêі êåðóþòü ãóæîâèì òðàíñïîð-
òîì, і ïîãîíè÷àìè òâàðèí;

 ïîøêîäæåííÿ àâòîìîáіëüíèõ äîðіã, âóëèöü, äîðîæíіõ
ñïîðóä, çàëіçíè÷íèõ ïåðåїçäіâ і òåõíі÷íèõ çàñîáіâ ðåãóëþ-
âàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó, ñòâîðåííÿ ïåðåøêîä äëÿ ðóõó;

 äðіáíå õóëіãàíñòâî;
 ïîøèðåííÿ íåïðàâäèâèõ ÷óòîê;
 ñòðіëüáà ç âîãíåïàëüíîї, õîëîäíîї ìåòàëüíîї ÷è ïíåâìà-

òè÷íîї çáðîї;
 çëіñíà íåïîêîðà çàêîííîìó ðîçïîðÿäæåííþ àáî âèìîçі

ïðàöіâíèêà ìіëіöії, ÷ëåíà ãðîìàäñüêîãî ôîðìóâàííÿ ç 
îõîðîíè ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó і äåðæàâíîãî êîðäîíó,
âіéñüêîâîñëóæáîâöÿ;

 іíøі àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ.
Îäíèì ç íàéïîøèðåíіøèõ ñåðåä íåïîâíîëіòíіõ àäìіíіñòðà-

õ ïðàâîïîðóøåíü є äðіáíå õóëіãàíñòâî.

одекс України про адміністративні правопорушення

ття 173. Дрібне хуліганство
не хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образ-

ливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський
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порядок і спокій громадян, – тягне за собою накладення штрафу від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи
на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від
одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або
адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

ßê ñâіä÷èòü äîñâіä òà ñòàòèñòèêà, íåïîâíîëіòíі íàé÷àñòіøå
çäіéñíþþòü òàêі ïðàâîïîðóøåííÿ:

 íåçàêîííå âèðîáíèöòâî, ïðèäáàííÿ, çáåðіãàííÿ, ïåðåâå-
çåííÿ íàðêîòè÷íèõ çàñîáіâ àáî ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí áåç
ìåòè çáóòó â íåâåëèêèõ ðîçìіðàõ;

 äðіáíå âèêðàäàííÿ ÷óæîãî ìàéíà;
 çàñìі÷åííÿ ëіñіâ âіäõîäàìè;
 ïîðóøåííÿ âèìîã ïîæåæíîї áåçïåêè â ëіñàõ;
 ïîðóøåííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ïðî îõîðîíó êóëüòóðíîї

ñïàäùèíè;
 ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó ïіøîõîäàìè, âåëî-

ñèïåäèñòàìè, âîäіÿìè òà іíøèìè îñîáàìè;
 áåçêâèòêîâèé ïðîїçä;
 äðіáíå õóëіãàíñòâî;
 êóðіííÿ òþòþíîâèõ âèðîáіâ ó çàáîðîíåíèõ ìіñöÿõ;
 ðîçïèâàííÿ ïèâà, àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïîїâ

ó çàáîðîíåíèõ çàêîíîì ìіñöÿõ àáî ïîÿâà ó ãðîìàäñüêèõ
ìіñöÿõ ó ï’ÿíîìó âèãëÿäі;

 àçàðòíі іãðè, âîðîæіííÿ â ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ;
 çàâіäîìî íåïðàâäèâèé âèêëèê ñïåöіàëüíèõ ñëóæá;

åÿâêà íà âèêëèê ó âіéñüêîâèé êîìіñàðіàò.

одекс України про адміністративні правопорушення

ття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
чинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці

від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи
впливу:

1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потер-
пілого;

2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замі-

нюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а
також окремим громадянам на їх прохання.

Çàñòîñóâàííÿ òàêèõ çàõîäіâ âïëèâó є ïðàâîì, à íå îáîâ’ÿç-
êîì ñóäó. Ñóä çàñòîñîâóє àäìіíіñòðàòèâíі ñòÿãíåííÿ àáî çàõî-
äè âïëèâó ç óðàõóâàííÿì îñîáè íåïîâíîëіòíüîãî.
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   Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Ç ÿêîãî âіêó îñîáè ïðèòÿãóþòüñÿ äî àäìіíіñòðàòèâíîї 
âіäïîâіäàëüíîñòі?

À 14 ðîêіâ
Á 15 ðîêіâ
Â 16 ðîêіâ
Ã 18 ðîêіâ

2. ßêèé іç çàõîäіâ àäìіíіñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ íå çàñòîñî-
âóєòüñÿ äî íåïîâíîëіòíіõ?

À Çîáîâ’ÿçàííÿ ïóáëі÷íî àáî â іíøіé ôîðìі âèáà÷èòèñÿ ïå-
ðåä ïîòåðïіëèì

Á Ïîïåðåäæåííÿ
Â Øòðàô
Ã Äîãàíà àáî ñóâîðà äîãàíà

3. Âèçíà÷òå, ÿêі ç óêàçàíèõ ïðàâîïîðóøåíü є àäìіíіñòðà-
òèâíèìè?

À Îëåã íå âèêîíóâàâ ïîêëàäåíі íà íüîãî òðóäîâèì äîãîâî-
ðîì îáîâ’ÿçêè

Á Ìàêñèì ëîâèâ ðèáó â çàáîðîíåíîìó ìіñöі
Â Âîëîäèìèð íå çàõîòіâ âèêîíóâàòè âêàçіâêè çàìîâíèêà і

íå ñòàâ äîáóäîâóâàòè áóäèíîê çà éîãî ïðîåêòîì
Ã Äèðåêòîð ìіñüêîãî Áóäèíêó êóëüòóðè ïîðóøèâ ñàíіòàðíî-

åïіäåìіîëîãі÷íі ïðàâèëà і äîçâîëèâ ïðîâåäåííÿ äèñêîòå-
êè ïіä ÷àñ åïіäåìії ãðèïó

ІІ. Âèçíà÷òå ç íàâåäåíèõ ñèòóàöіé òі, ó ÿêèõ є îçíàêè àäìі-
íіñòðàòèâíîãî ïðîñòóïêó.

1. Ó÷íі 9-ãî êëàñó çìîâèëèñÿ ïðîãóëÿòè óðîêè é ïåðåãëÿ-
íóòè â öåé ÷àñ íîâèé ôіëüì ó êіíîòåàòðі.

2. 16-ðі÷íèé Ìèêîëà òà éîãî îäíîêëàñíèê Ïåòðî âèñëîâëþ-
âàëèñÿ íåöåíçóðíî íà àâòîáóñíіé çóïèíöі â ïðèñóòíîñòі áàãà-
òüîõ ëþäåé.

3. 17-ðі÷íèé Ìèõàéëî çіðâàâ òðîÿíäè íà ìіñüêіé êëóìáі
äëÿ ñâîєї ïîäðóãè.

4. Ãîñïîäàð ñàäèáè ïîñòіéíî âèâîçèâ ñìіòòÿ ç ïîäâіð’ÿ â 
ëіñîñìóãó òà íà îêîëèöі ìіñòà.

5. 16-ðі÷íà Êàòåðèíà âñóïåðå÷ âèìîãàì áàòüêіâ ïîâåðíóëà-
ñÿ äîäîìó íå î 20-é ãîäèíі, à î 22-é.

6. Äåâ’ÿòèêëàñíèêè Àíàòîëіé òà Þðіé ïîøêîäèëè çåëåíі 
íàñàäæåííÿ íà äèòÿ÷îìó ìàéäàí÷èêó.

7. Ñòóäåíò ІІІ êóðñó ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà íå çàïëàòèâ çà 
ïðîїçä ó òðîëåéáóñі.
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Розв’яжіть ситуацію

Іâàí, 16 ðîêіâ, òà Îëåêñіé, 17 ðîêіâ, ïåðåáóâàþ÷è â ñòàíі
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿíіííÿ, íåöåíçóðíî ëàÿëèñÿ é îáðàçèëè âіäâі-
äóâà÷іâ òà îõîðîíöÿ íі÷íîãî êëóáó, ÿêèé íàìàãàâñÿ їõ âèâåñòè
íà âóëèöþ.

1. Äàéòå ïðàâîâó îöіíêó ñèòóàöії.
2. ×è áóäå öå äіÿííÿ àäìіíіñòðàòèâíèì ïðàâîïîðóøåííÿì?
3. ßê âè ãàäàєòå, ÿêèì ÷èíîì âïëèíå íà ðîçãëÿä ñïðàâè âіê

ïðàâîïîðóøíèêіâ?
4. ßê çìіíèëàñü áè ñèòóàöіÿ, ó ÿêіé ïðàâîïîðóøíèêè íå

îáìåæèëèñÿ á ëàéêîþ òà îáðàçàìè і çàâäàâàëè òіëåñíèõ óøêî-
äæåíü âіäâіäóâà÷àì çàêëàäó?

ІІІ. Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «àäìіíіñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ».
2. Îõàðàêòåðèçóéòå àäìіíіñòðàòèâíó âіäïîâіäàëüíіñòü íå-

ïîâíîëіòíіõ.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè àäìіíіñòðàòèâíèõ ïðîñòóïêіâ.
4. ßêі âèäè àäìіíіñòðàòèâíèõ ñòÿãíåíü ïåðåäáà÷åíî çàêî-

íîäàâñòâîì Óêðàїíè?
5. Îçíàéîìèâøèñü çі ñò. 184 Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíі-

ñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ Óêðàїíè, âèçíà÷òå, ÿêó âіäïî-
âіäàëüíіñòü íåñòèìóòü áàòüêè â ðàçі ñêîєííÿ їõ äіòüìè àäìі-
íіñòðàòèâíèõ ïðàâîïîðóøåíü.

§ 24. Злочини та кримінальна
відповідальність неповнолітніх

Поміркуйте!

Г. Сковорода:
«Скільки зла криється всередині за гарною подобою: гадюка ховається

в траві».
 Чому злочини більш небезпечні для суспільства, ніж інші правопору-

шення?

1. ßêі ïðàâîïîðóøåííÿ íàçèâàþòü çëî÷èíàìè

Óïåðøå ïðî êðèìіíàëüíå ïðàâî çãàäóєòüñÿ ó òâîðàõ ðèì-
üêèõ þðèñòіâ, à âèêëàäàòè êðèìіíàëüíå ïðàâî ïî÷àëè â Іòàëії
Áîëîíñüêîìó óíіâåðñèòåòі â êіíöі ÕІІ ñòîëіòòÿ.
Íàéäàâíіøèìè ïèñüìîâèìè ïàì’ÿòêàìè, ùî ìіñòÿòü íîð-

ìè êðèìіíàëüíîãî ïðàâà íà íàøіé òåðèòîðії, є äîãîâîðè Êèїâ-
ñüêîї Ðóñі ç Âіçàíòієþ 911 і 941 ðð. Ïåðøèé äîãîâіð áóëî
óêëàäåíî ìіæ âåëèêèì êèїâñüêèì êíÿçåì Îëåãîì òà âіçàí-
òіéñüêèìè іìïåðàòîðàìè – Ëåâîì і Îëåêñàíäðîì. Âіí ìіñòèâ
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   ï’ÿòü ñòàòåé, ÿêі íàëåæàòü äî êðèìіíàëüíîãî ïðàâà. Äðóãèé

äîãîâіð áóëî óêëàäåíî ìіæ âåëèêèì êèїâñüêèì êíÿçåì Іãîðåì
і âіçàíòіéñüêèìè іìïåðàòîðàìè Ðîìàíîì, Êîñòÿíòèíîì òà Ñòå-
ôàíîì, ó íüîìó ìіñòèëîñÿ ÷îòèðè ñòàòòі, ÿêі ґðóíòóâàëèñÿ íà
êðèìіíàëüíîìó ïðàâі. Ó äîãîâîðàõ ç ãðåêàìè éøëîñÿ ïðî òàêі
âèäè äіÿíü, ÿê óáèâñòâî, çàâäàííÿ òіëåñíèõ óøêîäæåíü, êðà-
äіæêà.

Äîãîâîðè íå íàáóëè õàðàêòåðó çàãàëüíîäåðæàâíîãî ïðàâà – 
âîíè ðåãóëþâàëè âіäíîñèíè ãðåêіâ і ðóñіâ ó Âіçàíòії òà ÷àñòêî-
âî íà òåðèòîðії Ðóñüêîї äåðæàâè.

Ñåðåä ïðàâîïîðóøåíü íàéíåáåçïå÷íіøèì є çëî÷èí.
Çëî÷èí, ÿê і áóäü-ÿêå іíøå ïðàâîïîðóøåííÿ, є â÷èíêîì 

ëþäèíè. Ñàìå òîìó éîìó ïðèòàìàííі âñі òі îá’єêòèâíі і ñóá’єê-
òèâíі îñîáëèâîñòі, ùî õàðàêòåðèçóþòü ïîâåäіíêó ëþäèíè. Îä-
íàê, íà âіäìіíó âіä іíøèõ â÷èíêіâ ëþäèíè, çëî÷èí çà ñâîєþ
ñîöіàëüíîþ ñóòíіñòþ є ïîñÿãàííÿì íà âіäíîñèíè, ùî ñêëàëèñÿ
â ñóñïіëüñòâі. Çëî÷èí çàâæäè ñóïåðå÷èòü îñíîâíèì ïîòðåáàì і
іíòåðåñàì ñóñïіëüíîãî ðîçâèòêó.

Äëÿ òîãî ùîá äàòè íàéáіëüø óçàãàëüíþþ÷å âèçíà÷åííÿ òåð-
ìіíà, íàì ïîòðіáíî çðîçóìіòè ñïåöèôі÷íі îçíàêè çëî÷èíó, éîãî 
íàéâàæëèâіøі âëàñòèâîñòі.

Суспільна
небезпечність

• спричиняє
шкоду 

чи створює
загрозу

спричиненням 
такої шкоди:

Винність

• діяння 
вчинене 
умисно чи
з необереж-

ності

Проти-
правність

• діяння 
є порушенням
кримінально-
правової 
норми

Караність

за це діяння 
передбачено
певний вид 
покарання 

Кримінальним 
кодексом
України

римінальний кодекс України

Стаття 11. Поняття злочину 
1. Злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне

діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину. 
2. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить

ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малознач-
ність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла запо-
діяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Âðàõóâàííÿ îçíàê çëî÷èíó òà їõ êðèòåðіїâ äàє ìîæëèâіñòü
êëàñèôіêóâàòè öåé âèä ïðàâîïîðóøåíü.

Çàëåæíî âіä ôîðìè âèíè çëî÷èíè ìîæíà ïîäіëèòè íà óìèñ-
íі і íåîáåðåæíі; çàëåæíî âіä ñòóïåíÿ çàâåðøåíîñòі çëî÷èííîї
äіÿëüíîñòі – íà çàêіí÷åíі і íåçàêіí÷åíі. Êîæíà ç òàêèõ êëàñè-
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ôіêàöіé ìîæå ðîçâ’ÿçóâàòè êîíêðåòíі çàâäàííÿ. Îäíàê ðîçâè-
òîê êðèìіíàëüíîãî ïðàâà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíèé іç çàâäàííÿì
ïîãëèáëåííÿ іíäèâіäóàëіçàöії êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòії
і ïîêàðàííÿ çàëåæíî âіä òÿæêîñòі çëî÷èíó.

Òàêèì ÷èíîì, îñíîâíèì òèïîì êëàñèôіêàöії çëî÷èíіâ є ïî-
äіë çà ñòóïåíåì їõ òÿæêîñòі.

Çëî÷èíè
íåâåëèêîї 
òÿæêîñòі

Çëî÷èí, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿ-
äі ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ñòðîê íå áіëüøå ÿê äâà
ðîêè àáî іíøå, áіëüø ì’ÿêå, ïîêàðàííÿ.

Çëî÷èí
ñåðåäíüîї 
òÿæêîñòі

Çëî÷èí, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿ-
äі ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ñòðîê íå áіëüøå ÿê ï’ÿòü 
ðîêіâ.

Òÿæêèé
çëî÷èí

Çëî÷èí, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿ-
äі ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ñòðîê íå áіëüøå ÿê äåñÿòü
ðîêіâ.

Îñîáëèâî
òÿæêèé
çëî÷èí

Çëî÷èí, çà ÿêèé ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿ-
äі ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ñòðîê ïîíàä äåñÿòü ðîêіâ
àáî äîâі÷íå ïîçáàâëåííÿ âîëі.

2. Êðèìіíàëüíèé ïðîñòóïîê
Ó Êðèìіíàëüíîìó êîäåêñі Óêðàїíè çàçíà÷àєòüñÿ єäèíèé

âèä êðèìіíàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ – çëî÷èí. Íàòîìіñòü Êðè-
ìіíàëüíèé ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðàїíè (äàëі – ÊÏÊÓ)
 ñåðåä êðèìіíàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü âèäіëÿє çëî÷èíè òà êðè-
ìіíàëüíі ïðîñòóïêè. Çàïðîâàäæåííÿ â íàöіîíàëüíå çàêîíîäàâ-
ñòâî íîâîãî ðіçíîâèäó êðèìіíàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü îáóìîâ-
ëåíî çäіéñíþâàíîþ ó íàøіé äåðæàâі ïîëіòèêîþ ãóìàíіçàöії
êðèìіíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Íîðìàòèâíîãî âèçíà÷åííÿ êðèìіíàëüíîãî ïðîñòóïêó â
óêðàїíñüêîìó çàêîíîäàâñòâі ùå íå іñíóє. Âіäïîâіäíî äî ðîçäі-
ëó Õ ÊÏÊÓ «Ïðèêіíöåâі ïîëîæåííÿ» íîðìè, ÿêі âіäíîñÿòüñÿ
äî êðèìіíàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ùîäî êðèìіíàëüíèõ ïðî-
ñòóïêіâ, áóäóòü ââåäåíі â äіþ îäíî÷àñíî ç íàáðàííÿì ÷èííîñòі
çàêîíîì Óêðàїíè ïðî êðèìіíàëüíі ïðîñòóïêè.

Ïіä êðèìіíàëüíèì ïðîñòóïêîì ïðîïîíóєòüñÿ ðîçóìіòè
ïåðåäáà÷åíå çàêîíîì Óêðàїíè ïðî êðèìіíàëüíі ïðîñòóïêè äі-
ÿííÿ (äіþ ÷è áåçäіÿëüíіñòü), ùî íå ìіñòèòü âåëèêîї ñóñïіëüíîї
íåáåçïåêè, â÷èíåíå îñóäíîþ îñîáîþ, ÿêà äîñÿãëà íà ìîìåíò
éîãî â÷èíåííÿ âіêó âіäïîâіäàëüíîñòі çà íüîãî і çà ÿêå íå ïå-
ðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿäі ïîçáàâëåííÿ âîëі.

ÊÏÊÓ ðîçêðèâàє îñîáëèâîñòі äîñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ
êðè ìіíàëüíèõ ïðîñòóïêіâ.
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    Ïіä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ êðèìіíàëüíèõ ïðî-

ñòóïêіâ íå äîïóñêàєòüñÿ çàñòîñóâàííÿ çàïîáіæíèõ çàõî-
äіâ ó âèãëÿäі äîìàøíüîãî àðåøòó, çàñòàâè àáî òðèìàííÿ 
ïіä âàðòîþ.

 Äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ êðèìіíàëüíèõ ïðîñòóïêіâ 
äîçâîëÿєòüñÿ âèêîíóâàòè âñі ñëіä÷і (ðîçøóêîâі) äії, ïåðåä-
áà÷åíі ÊÏÊÓ, îêðіì íåãëàñíèõ ñëіä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) äіé.

3. Ñêëàä çëî÷èíó
Ç âåëèêîї êіëüêîñòі îçíàê, âëàñòèâèõ êîíêðåòíîìó ñóñïіëü-

íî íåáåçïå÷íîìó äіÿííþ, çàêîí âêëþ÷àє â õàðàêòåðèñòèêó 
ñêëàäó ëèøå ñóòòєâі, îáîâ’ÿçêîâі òà òèïîâі äëÿ çëî÷èíó òîãî
÷è іíøîãî âèäó.

Склад злочину – це сукупність встановлених у кримінально-
му законі об’єктивних і суб’єктивних ознак, що визначають
вчинене суспільно небезпечне діяння (дію чи бездіяльність) як 
злочинне.

Об’єкт злочину – це ті суспільніу
відносини, на які посягає злочин,
завдаючи їм певної шкоди, і які
поставлено під охорону кримі-
нальним правом.

Об’єктивна сторона злочину – у
це зовнішній прояв злочинного
діяння, що характеризується су-
спільно небезпечними наслідка-
ми, спричиненими зв’язком між 

діяннями і суспільно не-
безпечними наслідками.

Суб’єктивна сторона  зло-
чину – це внутрішня сто-у

рона протиправного діяння, яка 
полягає у внутрішньому психічно-
му ставленні особи, що вчинила
злочин, до свого діяння та його
суспільно небажаних наслідків.

Суб’єкт злочину – цеу
осудна фізична особа,
яка досягла на момент вчинення
злочину віку, з якого настає кримі-
нальна відповідальність, винна у
вчиненні суспільно небезпечного
діяння, передбаченого криміналь-

аконом.

д
б

С
ч

Елементи
складу 
злочину

римінальний кодекс України

ття 22. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до
я злочину виповнилося 16 років.

За окремі злочини кримінальне законодавство встановлює відповідаль-
ність із 14 років.

4. Ùî òàêå êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü
Âèçíà÷àþ÷è êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü, ñëіä âèõîäèòè

ç òîãî, ùî âîíà є îäíèì іç âèäіâ þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі,
àëå âîíà ìàє ñâîї âèçíà÷àëüíі îçíàêè.
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Кримінальна відповідальність – це передбачені Криміналь-
ним кодексом обмеження прав і свобод особи, яка вчинила злочин,
що індивідуалізується в обвинувальному вироку суду і здійсню-
ється спеціальними органами виконавчої влади держави.

Кримінальний кодекс України

Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності
1. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно

небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.
2. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути під-

дана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Це вид державного
примусу,

що полягає в осуді 
злочинця та його

діяння обвинуваль-
ним вироком суду

Зазнавання певних
обмежень 

завжди має 
вимушений, 

а не добровільний
характер

Ознаки 
кримінальної 

відповідальності

Кримінальна 
відповідальність 

можлива 
лише за вчинення 

злочину

Це реальна 
взаємодія суду
і спеціальних

органів виконавчої 
влади та особи,

визнаною винною
у вчиненні
злочину

Це вид
і міра обмежень

особистого,
майнового 
або іншого
характеру

3. Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за
той самий злочин більше одного разу.

Ó öüîìó ïîëîæåííі çàêîíó ìіñòèòüñÿ âіäïîâіäü íà ïèòàííÿ
ïðî òå, çà ùî і íà ÿêіé ïіäñòàâі îñîáà ïіäëÿãàє êðèìіíàëüíіé
âіäïîâіäàëüíîñòі. Î÷åâèäíî, ùî âîíà ïіäëÿãàє êðèìіíàëüíіé
âіäïîâіäàëüíîñòі çà â÷èíåííÿ òàêîãî ñóñïіëüíî íåáåçïå÷íîãî äі-
ÿííÿ, ùî ìіñòèòü îçíàêè ïåâíîãî ñêëàäó çëî÷èíó,  ïåðåäáà÷åíîãî
Êðèìіíàëüíèì êîäåêñîì Óêðàїíè. Òîìó ãîâîðÿòü, ùî îñíîâíîþ
ïіäñòàâîþ êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі є ñêëàä çëî÷èíó. 

Ïîëіòèêà äåðæàâè â áîðîòüáі çі çëî÷èííіñòþ ïåðåäáà÷àє
êîìïëåêñ çàõîäіâ, ñåðåä ÿêèõ ãîëîâíó ðîëü âèêîíóþòü ñîöіàëü-
íîãî, åêîíîìі÷íîãî, ïîëіòè÷íîãî, ïðàâîâîãî, îðãàíіçàöіéíîãî
òà êóëüòóðíî-âèõîâíîãî õàðàêòåðó. Ó ñèñòåìі öèõ çàõîäіâ ïåâíå
ìіñöå ïîñіäàє і ïîêàðàííÿ. Âîíî є íåîáõіäíèì çàñîáîì îõîðîíè
ñóñïіëüñòâà âіä çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü. Âèêîíàííÿ çäіéñíþєòüñÿ
ÿê çà äîïîìîãîþ ïîãðîçè ïîêàðàííÿì, ÿêå  ïåðåäáà÷åíî â ñàíêöії
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   êîæíîї êðèìіíàëüíîї íîðìè, òàê і  øëÿõîì éîãî  ðåàëіçàöії, 

òîáòî ïðèìóñîâîãî âïëèâó íà îñіá, ùî âæå ñêîїëè çëî÷èíè.

Покарання – це захід примусу, що застосовується від імені 
держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчинені 
злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і 
свобод засудженого.

Êðèìіíàëüíèé çàêîí íàçèâàє òàêó ìåòó ïîêàðàííÿ:
 êàðó ÿê âіäïëàòó çà â÷èíåíå;
 âèïðàâëåííÿ çàñóäæåíîãî;
 çàïîáіãàííÿ â÷èíåííþ íîâèõ çëî÷èíіâ ñàìèì çàñóäæåíèì;
 çàïîáіãàííÿ â÷èíåííþ çëî÷èíіâ ç áîêó іíøèõ îñіá.
Çà ïîðÿäêîì (ñïîñîáîì) їõ ïðèçíà÷åííÿ óñі ïîêàðàííÿ ðîç-

äіëÿþòüñÿ íà òðè ãðóïè: îñíîâíі, äîäàòêîâі, ïîêàðàííÿ, ùî
ìîæóòü ïðèçíà÷àòèñÿ і ÿê îñíîâíі, і ÿê äîäàòêîâі.

До них належать 
громадські,

виправні роботи,
службові обмеження

для військово-
службовців, арешт,

обмеження волі,
тримання в дисциплі-
нарному батальйоні

військовослужбовців, 
позбавлення волі на

певний строк, довічне 
позбавлення волі

Основні – покарання, і
які призначаються 
у вироку лише як 

самостійні заходи впливу.

До додаткових 
покарань належать:

позбавлення
військового спе-

ціального звання,
рангу, чину

або кваліфікаційного
класу та

конфіскація майна

Додаткові – це такі
покарання, які 

призначаються лише 
шляхом їх

приєднання до 
основних покарань і 
самостійно застосо-
вуватися не можуть. • штраф

• позбавлення прав 
обіймати певні
 посади або
займатися певною
діяльністю

Покарання, що 
можуть призначатися

і як основні, і як 
додаткові («змішані»

види покарань)

5. Êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü íåïîâíîëіòíіõ

Ñóá’єêò çëî÷èíó – öå îñîáà, ÿêà äîñÿãëà äî â÷èíåííÿ çëî-
÷èíó ïåâíîãî âіêó: 16 (çàãàëüíèé âіê) àáî 14 (çíèæåíèé âіê)
ðîêіâ. Âіê ñóá’єêòà çëî÷èíó âèêîíóє íå òіëüêè ðîëü êðèòåðіþ
íèæ÷îї âіêîâîї ìåæі, ç ÿêîї ìîæëèâà êðèìіíàëüíà âіäïîâі-
äàëüíіñòü, àëå é є îáñòàâèíîþ, ùî âèçíà÷àє õàðàêòåð і ñòóïіíü 
ñóâîðîñòі ïîêàðàííÿ íåïîâíîëіòíіõ, òîáòî îñіá, ùî íå äîñÿãëè
18 ðîêіâ äî â÷èíåííÿ çëî÷èíó.

Çàêîí ïåðåäáà÷àє âè÷åðïíèé ïåðåëіê âèäіâ ïîêàðàíü, ùî 
ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàíі äî íåïîâíîëіòíüîãî. Öå òàêі îñíîâíі
ïîêàðàííÿ:
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 øòðàô (çàñòîñîâóєòüñÿ ëèøå äî íåïîâíîëіòíіõ, ùî ìàþòü
ñàìîñòіéíèé äîõіä, âëàñíі êîøòè àáî ìàéíî, íà ÿêå ìîæå
áóòè ïîêëàäåíî ñòÿãíåííÿ);

 ãðîìàäñüêі ðîáîòè (ïðèçíà÷àþòüñÿ òіëüêè íåïîâíîëіòíіì
âіä 16 äî 18 ðîêіâ);

 âèïðàâíі ðîáîòè (ïðèçíà÷àþòüñÿ òіëüêè íåïîâíîëіòíіì
âіä 16 äî 18 ðîêіâ);

 àðåøò (ïîëÿãàє ó òðèìàííі íåïîâíîëіòíüîãî â óìîâàõ іçî-
ëÿöії â ñïåöіàëüíî ïðèñòîñîâàíèõ óñòàíîâàõ і ìîæå áóòè
ïðèçíà÷åíèé òіëüêè íåïîâíîëіòíіì, ÿêі äîñÿãëè 16 ðîêіâ
íà ñòðîê âіä 15 äî 45 äіá);

 ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ïåâíèé ñòðîê (Ïîêàðàííÿ ó âèãëÿäі
ïîçáàâ ëåííÿ âîëі îñîáàì, ÿêі íå äîñÿãëè äî â÷èíåííÿ çëî-
÷èíó 18-ðі÷íîãî âіêó, ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíî íà ñòðîê âіä
6 ìіñÿöіâ äî 10 ðîêіâ. Íåïîâíîëіòíі, çàñóäæåíі äî ïîêà-
ðàííÿ ó âèãëÿäі ïîçáàâëåííÿ âîëі, âіäáóâàþòü éîãî ó ñïå-
öіàëüíèõ âèõîâíèõ óñòàíîâàõ).

Äî íåïîâíîëіòíüîãî ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàíі é äîäàòêîâі
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿäі øòðàôó é ïîçáàâëåííÿ ïðàâà çàéìàòè
ïåâíі ïîñàäè àáî çàéìàòèñÿ ïåâíîþ äіÿëüíіñòþ. 

Ïåâíі îñîáëèâîñòі є é ó ïðèçíà÷åííі ïîêàðàííÿ íåïîâíî-
ëіòíіì. Ñïðè÷èíåíî öå íàñàìïåðåä òèì, ùî ñòîñîâíî öèõ îñіá
ìåòîþ ïîêàðàííÿ є âèïðàâëåííÿ, âèõîâàííÿ òà ñîöіàëüíà
ðåàáіëіòàöіÿ. Ñóä, ïðèçíà÷àþ÷è ïîêàðàííÿ íåïîâíîëіòíüîìó,
ïîâèíåí âðàõîâóâàòè óìîâè éîãî æèòòÿ і âèõîâàííÿ, âïëèâ
äîðîñëèõ, ðіâåíü ðîçâèòêó òà іíøі îñîáëèâîñòі îñîáè íåïîâíî-
ëіòíüîãî.

Ïðîÿâ ïðèíöèïó ãóìàíіçìó ùîäî êàòåãîðії íåïîâíîëіòíіõ
ïðîñòåæóєòüñÿ і â îñîáëèâîñòÿõ çâіëüíåííÿ íåïîâíîëіòíіõ âіä
ïîêàðàííÿ òà éîãî âіäáóâàííÿ. Öå âèÿâëÿєòüñÿ â òîìó, ùî,
ïî-ïåðøå, ïåðåäáà÷àєòüñÿ òàêèé âèä çâіëüíåííÿ âіä ïîêàðàí-
íÿ, ùî ìîæå çàñòîñîâóâàòèñÿ ëèøå äî íåïîâíîëіòíіõ – çâіëü-
íåííÿ âіä ïîêàðàííÿ іç çàñòîñóâàííÿì ïðèìóñîâèõ çàõîäіâ âè-
õîâíîãî õàðàêòåðó; ïî-äðóãå, òі âèäè çâіëüíåííÿ âіä ïîêàðàííÿ,
ÿêі ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ і äî ïîâíîëіòíüîãî, і äî íåïîâíî-
ëіòíüîãî, ùîäî îñòàííіõ ìàþòü ïіëüãîâі óìîâè.

Íåïîâíîëіòíі, ÿêі â÷èíèëè çëî÷èí äî äîñÿãíåííÿ 18 ðîêіâ,
ìàþòü ïіëüãè ùîäî ïîãàøåííÿ òà çíÿòòÿ ñóäèìîñòі. Äîñòðîêîâå
çíÿòòÿ ñóäèìîñòі ç îñіá, ùî â÷èíèëè çëî÷èí ó âіöі äî 18 ðîêіâ,
äîïóñêàєòüñÿ, ÿêùî âîíè äîâåëè ñâîє âèïðàâëåííÿ çðàçêîâîþ
ïîâåäіíêîþ і ñóìëіííèì ñòàâëåííÿì äî ïðàöі.

Òàêèì ÷èíîì, îñîáëèâîñòі êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі
òà ïîêàðàííÿ íåïîâíîëіòíіõ ïðîÿâëÿþòüñÿ:
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У звільненні
від кримінальної 
відповідальності

Особливості
кримінальної

відповідальності 
неповнолітніх 

полягають

У видах
і призначенні 

покарання
У відбуванні
покарання

У погашенні і 
знятті судимості

Запитання та завдання

І. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. ßêà îçíàêà çëî÷èíó ïîâ’ÿçàíà ç íàÿâíіñòþ â äіÿõ îñîáè
óìèñëó àáî íåîáåðåæíîñòі?

À Ñóñïіëüíà íåáåçïå÷íіñòü
Á Âèííіñòü
Â Ïðîòèïðàâíіñòü
Ã Êàðàíіñòü

2. ßêå ïîíÿòòÿ õàðàêòåðèçóєòüñÿ ÿê «âèä þðèäè÷íîї âіäïî-
âіäàëüíîñòі, ùî ïîëÿãàє â îáìåæåííі ïðàâ і ñâîáîä îñîáè, ÿêà
â÷èíèëà çëî÷èí, ùî іíäèâіäóàëіçóєòüñÿ â îáâèíóâàëüíîìó âè-
ðîêó ñóäó»?

À Êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü
Á Àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü
Â Öèâіëüíî-ïðàâîâà âіäïîâіäàëüíіñòü
Ã Äèñöèïëіíàðíà âіäïîâіäàëüíіñòü

3. ßêèé âèä êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі íå ìîæå çàñòî-
ñîâóâàòèñÿ äî íåïîâíîëіòíіõ?

À Ãðîìàäñüêі ðîáîòè
Á Àðåøò
Â Ïîçáàâëåííÿ âîëі íà ïåâíèé ñòðîê
Ã Äîâі÷íå ïîçáàâëåííÿ âîëі

ІІ. Âèçíà÷òå ñòóïіíü òÿæêîñòі çëî÷èíіâ ó òàêèõ ïðàâîâèõ 
ñèòóàöіÿõ.

1. Ãðîìàäÿíèí êðàїíè Ã. çàéìàâñÿ íà òåðèòîðії Óêðàїíè 
çáîðîì іíôîðìàöії, ùî ñòàíîâèëà äåðæàâíó òàєìíèöþ.

2. Ãðóïà îñіá ç 5 ÷îëîâіê ïðîòÿãîì äâîõ ðîêіâ âèêðàäàëà 
ëþäåé.

3. Ñòîìàòîëîã Ñàâè÷åâ І.Ì. çàðåєñòðóâàâ ïðèâàòíå ïіäïðè-
єìíèöòâî і âіäêðèâ ñòîìàòîëîãі÷íèé êàáіíåò, íå âêàçàâøè â
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ðåєñòðàöіéíèõ äîêóìåíòàõ ðіøåííÿ ñóäó ïðî çàáîðîíó çàéìà-
òèñÿ ìåäè÷íîþ ïðàêòèêîþ.

4. Ìåäñåñòðà ïîëîãîâîãî áóäèíêó Ìèõàéëîâà Î.Ì. íà ïðî-
õàííÿ Ñìàãіíîї Í.Ï., ÿêà íàðîäèëà äèòèíó ç ôіçè÷íèìè âàäà-
ìè, ïіäìіíèëà її äèòèíó íà іíøó.

5. Ëіêàð Õàð÷åíêî І.Ñ. â іíòåðâ’þ ãàçåòі ïîâіäîìèâ ïðî
çàõâîðþâàííÿ íà ÑÍІÄ ãðîìàäÿíèíà Í.

6. Ãðóïà îñіá ç òðüîõ ÷îëîâіê, ñêîðèñòàâøèñü âіäñóòíіñòþ
ãîñïîäàðіâ, ÿêèõ åâàêóþâàëè ÷åðåç ïîâіíü, âèêðàäàëà öіííі ðå÷і

øåíèõ áóäèíêàõ.

икористовуйте такі витяги з Кримінального кодексу України

ття 114. Шпигунство
дача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній

організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таєм-
ницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, – кара-
ються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці
Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відо-

ма у зв’язку з виконанням професійних чи службових обов’язків, якщо таке
діяння спричинило тяжкі наслідки, – карається штрафом до п’ятидесяти
неоподаткованих мінімумів доходів громадян … або виправними роботами
на строк до двох років. 

Ч. 3 ст. 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини
(Незаконне позбавлення волі або викрадення людини)… вчинені органі-

зованою групою або такі, що спричинили тяжкі наслідки, – караються позбав-
ленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Стаття 148. Підміна дитини
Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих моти-

вів, – карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням
волі на той самий строк.

Ч. 4 ст. 187. Розбій
Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо вели-

ких розмірах, або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподі-
янням тяжких тілесних ушкоджень, – карається позбавленням волі на строк 
від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Ст. 389. Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.
Ухилення від сплати штрафу або позбавлення права обіймати певні

посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цих видів
покарання, – карається виправними роботами на строк до двох років або
обмеженням волі на той самий строк.

ІІІ. Ðîçâ’ÿæіòü ñèòóàöії 

Âèçíà÷òå ñêëàä çëî÷èíó â òàêèõ þðèäè÷íèõ ñèòóàöіÿõ.
1. 15-ðі÷íèé Ìèêîëà óêðàâ ó ñóñіäà 990 ãðí.
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   2. 16-ðі÷íèé Ñåðãіé òà 14-ðі÷íèé Ìèêîëà, ïðèéøîâøè íà 

ñïîðòèâíèé ìàéäàí÷èê øêîëè, çàâàæàëè ïðîâîäèòè óðîê, âè-
ñëîâëþâàëèñÿ íåöåíçóðíî і çàïîäіÿëè òіëåñíі óøêîäæåííÿ 
äâîì ñåìèêëàñíèêàì.

ІV. Ïèòàííÿ äëÿ ñàìîïåðåâіðêè.
1. Ïîÿñíіòü ïîíÿòòÿ «êðèìіíàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ».
2. Îõàðàêòåðèçóéòå êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü íåïî-

âíîëіòíіõ.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè çëî÷èíіâ.
4. ßêі êðèìіíàëüíі ïîêàðàííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ äî íåïîâíî-

ëіòíіõ?

§ 25. Особливості адміністративної 
та кримінальної відповідальності

неповнолітніх

Практичне заняття 8

Робота в групах.  Çàâäàííÿ 1. 

Îá’єäíàâøèñü â ãðóïè, ïîðіâíÿéòå ïàðè ïîíÿòü çà ïîäàíîþ
ñõåìîþ.

1.1. Çëî÷èí – àäìіíіñòðàòèâíèé ïðîñòóïîê.

Ñïіëüíі ðèñè:
1. І çëî÷èí, і àäìіíіñòðàòèâíèé ïðîñòóïîê є ïðîòèïðàâíè-

ìè äіÿííÿìè.
2. ...
3. ...

Âіäìіííі ðèñè:

№
Êðèòåðії äëÿ
ïîðіâíÿííÿ

Çëî÷èí
Àäìіíіñòðàòèâ-
íèé ïðîñòóïîê

1. Îçíàêè ïðàâîïîðóøåííÿ

2. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâèé àêò,
ùî ðåãóëþє âіäíîñèíè

3. Âèä âіäïîâіäàëüíîñòі

4. Âіê ôіçè÷íîї îñîáè, ç ÿêî-
ãî íàñòàє âіäïîâіäàëüíіñòü

5. Іíøі êðèòåðії
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1.2. Àäìіíіñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü – êðèìіíàëüíà
âіäïîâіäàëüíіñòü

Ñïіëüíі ðèñè:
1. І àäìіíіñòðàòèâíà, і êðèìіíàëüíà âіäïîâіäàëüíіñòü – öå

âіäïîâіäàëüíіñòü ïåðåä äåðæàâîþ.
2. ...
3. ...

Âіäìіííі ðèñè:

№
Êðèòåðіé

ïîðіâíÿííÿ
Àäìіíіñòðàòèâíà
âіäïîâіäàëüíіñòü

Êðèìіíàëüíà 
âіäïîâіäàëüíіñòü

1. Ïіäñòàâè ïðèòÿãíåííÿ
äî âіäïîâіäàëüíîñòі

2 ßêèé îðãàí ìîæå ïðè-
òÿãíóòè äî âіäïîâі-
äàëüíîñòі?

Òіëüêè ñóä

3. Âèäè ñòÿãíåííÿ (ïîêà-
ðàííÿ)

4. Âіê ôіçè÷íîї îñîáè, ç 
ÿêîãî íàñòàє âіäïîâі-
äàëüíіñòü

5. Іíøі êðèòåðії

Працюємо самостійно

àâäàííÿ 2. 

Іç çàïðîïîíîâàíèõ ñèòóàöіé âèáåðіòü òі, çà ÿêі íàñòàє àäìіíі-
ñòðàòèâíà âіäïîâіäàëüíіñòü (à), à çà ÿêі – êðèìіíàëüíà âіäïî-
âіäàëüíіñòü (ê). Ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ðîáîòè âè ìîæåòå êîðèñòó-
âàòèñÿ Êðèìіíàëüíèì êîäåêñîì Óêðàїíè, Êîäåêñîì Óêðàїíè
ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ â òåêñòîâîìó àáî â åëåêò-
ðîííîìó âàðіàíòàõ (îôіöіéíèé ñàéò Âåðõîâíîї Ðàäè Óêðàїíè – 
http://rada.gov.ua) 

1. Ïіäëіòêè çàëіçëè â ÷óæèé àâòîìîáіëü і êàòàëèñÿ ïî ìіñòó.
2. Ïіä ÷àñ ôóòáîëüíîãî ìàò÷ó ãðóïà ôàíàòіâ (16–17 ðîêіâ)

ó âіäïîâіäü íà íåîäíîðàçîâі çàóâàæåííÿ ïîëіöåéñüêèõ, âñòó-
ïèëà â áіéêó ç îõîðîíöÿìè ïðàâîïîðÿäêó.

3. Ïіäëіòîê ïåðåáіã âóëèöþ íà ÷åðâîíèé ñèãíàë ñâіòëîôîðà.
4. Äåâ’ÿòèêëàñíèê Â. çóïèíèâ ï’ÿòèêëàñíèêà é âèìàãàâ ó

íüîãî ãðîøі.
5. Ïіä ÷àñ ïåðåðâè äåñÿòèêëàñíèê Ã. çàéøîâ â ðîçäÿãàëüíþ

і çàáðàâ ÷óæó øàïêó.



178

РОЗДІЛ IV
  Н

еп
ов

но
лі

тн
і я

к 
су

б’
єк

ти
 ц

ив
іл

ьн
их

, с
ім

ей
ни

х,
 т

ру
до

ви
х,

 а
дм

ін
іс

тр
ат

ив
ни

х 
і  

кр
им

ін
ал

ьн
их

 п
ра

во
ві

дн
ос

ин
   6. Íå âñòèãíóâøè ïіäãîòóâàòèñÿ äî êîíòðîëüíîї ðîáîòè, äå-

ñÿòèêëàñíèê Ì. çàòåëåôîíóâàâ äèðåêòîðó øêîëè і ïîâіäîìèâ, 
ùî â øêîëі çàêëàäåíî áîìáó.

7. Ïіäëіòêè ç 11-ãî êëàñó êóðèëè íà øêіëüíîìó ïîäâіð’ї.
8. Ïðàöіâíèê ÄÀІ çóïèíèâ âîäіÿ ìîòîöèêëà áåç øîëîìà,

ÿêèé їõàâ ç ïåðåâèùåííÿì äîçâîëåíîї øâèäêîñòі.
9. Äðóçі âèðіøèëè ðîçãëÿíóòè, ÿê âëàøòîâàíà ðóøíèöÿ,

ÿêó ïðèäáàëè áàòüêè îäíîãî ç íèõ. Ðîçãëÿäàþ÷è, îäèí ç íèõ 
íàâіâ ðóøíèöþ íà іíøîãî і íàòèñíóâ íà êóðîê. Ðàïòîì, íå î÷і-
êóâàíî äëÿ îáîõ, ïðîëóíàâ ïîñòðіë і îäèí ç ïіäëіòêіâ ïîìåð.

10. Íåïîâíîëіòíі Î. (16 ðîêіâ) і Ä. (17 ðîêіâ) ïіä ÷àñ ïåðå-
ãëÿäó ôіëüìó â êіíîòåàòðі âèïèëè ïëÿøêó âèíà і ïî÷àëè ÷іï-
ëÿòèñü äî іíøèõ ãëÿäà÷іâ òà íåöåíçóðíî ëàÿòèñü.

Робота в групах

Çàâäàííÿ 3.

Ðîçãëÿíüòå ôîòîãðàôії. Îá’єäíàâøèñü ó ãðóïè, âèçíà÷òå õà-
ðàêòåð, âèä ïðàâîïîðóøåíü, âèäіëіòü їõ îçíàêè òà ñêëàä.

Домашнє завдання

1. Ïіäãîòóéòå çàïèòàííÿ äëÿ ñïіâðîáіòíèêà îðãàíіâ âíóò ðіø-
íіõ ñïðàâ ùîäî íàéáіëüø áåçïå÷íîї ìîäåëі ïîâåäіíêè ëþäèíè
â ñèòóàöії çàãðîçè ñòàòè æåðòâîþ çëî÷èíó ÷è іíøîãî ïðàâîïî-
ðóøåííÿ.

А В

ГБ
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2. Ïіäáåðіòü àíàëіòè÷íі ñòàòòі â çàñîáàõ ìàñîâîї іíôîðìàöії
ùîäî ñòàíó ïіäëіòêîâîї çëî÷èííîñòі â Óêðàїíі. Íà ïіäñòàâі çіá-
ðàíèõ ìàòåðіàëіâ çðîáіòü âèñíîâîê ùîäî ïðè÷èí ïіäëіòêîâîї
çëî÷èííîñòі.

Завдання для узагальнення за темою
І. Çíàéäіòü і âèïðàâòå ïîìèëêè â òåêñòі.
Òåêñò À.
Іâàí Íåîñâіä÷åíèé (16 ðîêіâ) êîæíîãî äíÿ íà ïðîõàííÿ ìàìè

õîäèâ äî êðàìíèöі çà äðіáíèìè òîâàðàìè. Îäíîãî ðàçó çìіíèâñÿ
ïðîäàâåöü і âіäìîâèâ Іâàíó â ïðèäáàííі ñèðó, ìîòèâóþ÷è òèì,
ùî õëîïåöü ìàє ÷àñòêîâó äіє çäàòíіñòü і íå ìîæå çäіéñíþâàòè
áåç áàòüêіâ äîãîâîðè, âàðòіñòü ÿêèõ ïåðåâèùóє 100 ãðèâåíü.
Ïðîäàâåöü ïîâіäîìèâ, ùî Іâàí ìîæå çäіéñíþâàòè òіëüêè äðіáíі
ïîáóòîâі ïðàâî÷èíè, à ñàìå êóïèòè ñіëü (âàðòіñòþ 7 ãðèâåíü),
õëіá (âàðòіñòþ 11 ãðèâåíü), ñèãàðåòè (âàðòіñòþ 17 ãðèâåíü) і íà-
âіòü çîëîòó êàáëó÷êó (âàðòіñòþ äî 50 ãðèâåíü). Âіäìîâèâøèñü
âіä ïðîïîçèöії ïðèäáàòè ñèãàðåòè, Іâàí êóïèâ õëіá і ïіøîâ äî-
äîìó âèêîíóâàòè äîìàøíє çàâäàííÿ ç ïðàâî çíàâñòâà.

Òåêñò Á.
Ïåòðî Ïðàöüîâèòèé (16 ðîêіâ) ó âіëüíèé âіä íàâ÷àííÿ ÷àñ

âèðіøèâ ïðàöþâàòè, ùîá çіáðàòè êîøòè íà ìàéáóòíє íàâ÷àííÿ.
Âіí äîìîâèâñÿ іç ñóñіäîì Іâàíîì Äåíèñîâè÷åì (íà÷àëüíèêîì
äіëüíèöі íà ìіñöåâіé ïðèâàòíіé øàõòі), ùî áóäå âèõîäèòè íà
ðîáîòó ç 17.00 äî 01.00 ãîäèíè ùîäíÿ òà іíîäі â íåäіëþ ç 08.00
äî 14.00. Ó éîãî ôóíêöіîíàëüíі îáîâ’ÿçêè âõîäèëî ïåðåíåñåííÿ
âèäîáóòîãî âóãіëëÿ äî êîíâåєðà. Çàðîáіòíà ïëàòà áóäå íàðàõî-
âóâàòèñÿ ïîãîäèííî. Єäèíå, ùî çóïèíÿëî Іâàíà Äåíèñîâè÷à, –
öå òå, ùî Ïåòðî íå ìіã îäåðæàòè ìåäè÷íó äîâіäêó ïðî çàäîâіëü-
íèé ñòàí çäîðîâ’ÿ ÷åðåç òå, ùî â íüîãî áóëî õâîðå ñåðöå. Àëå
äîìîâèëèñÿ, ùî Ïåòðî ïîïðàöþє ïåðøèé ìіñÿöü áåç ìåäè÷íîãî
îáñòåæåííÿ, ïîêè íå çàâåðøèòüñÿ âèïðîáóâàëüíèé òåðìіí. Ïіñ-
ëÿ çàêіí÷åííÿ òåðìіíó ç õëîïöåì óêëàäóòü òðóäîâèé äîãîâіð, і
âіí áóäå âèðіøóâàòè ïðîáëåìè çі çäîðîâ’ÿì. 

ІІ. Çàïîâíіòü ïðîïóñêè.
À. Ñêëàä çëî÷èíó.

Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ Ñêëàäîâі ñêëàäó çëî÷èíó

Ñêëàä çëî÷èíó – öå Îá’єêò –

______ –

______ –
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Âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ Ñêëàäîâі ñêëàäó çëî÷èíó

Âèíà – ______.
_____ – âíóòðіøíі ñïîíóêàííÿ,
ÿêèìè êåðóâàâñÿ ñóá’єêò ïіä ÷àñ
â÷èíåííÿ çëî÷èíó.
Ìåòà çëî÷èíó – ______.

Ñóá’єêòèâíà ñòîðîíà –

Á. Ôîðìè âèíè.

Умисел ____________

Вина – це 
____________

____________ ____________ ____________
Злочинна
недбалість

ІІІ. Ðîçãëÿíüòå іëþñòðàöії. Äàéòå âіäïîâіäі íà ïèòàííÿ.
A Íà çâіòü ñóá’єêòè ãîñïîäàðþâàííÿ ÷è ôіçè÷íèõ îñіá çà 

Çàêîíîì Óêðàїíè «Ïðî çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ». Äàéòå
âèçíà÷åííÿ îñîáàì âіäïîâіäíî äî çàçíà÷åíîãî Çàêîíó.

Á ßêèé âèä âіäïîâіäàëüíîñòі íàñòàє çà ïðàâîïîðóøåííÿ,
íàâåäåíі íèæ÷å? Êâàëіôіêóéòå äіÿííÿ ôіçè÷íèõ îñіá.
Ó ïåðøîìó (ñàìîâіëüíå âèïàëþâàííÿ ðîñëèííîñòі àáî її
çàëèøêіâ) і ÷åòâåðòîìó ïðàâîïîðóøåííі ðîçêðèéòå ñêëàä
ïðîñòóïêó ÷è çëî÷èíó.

Ïðîäîâæåííÿ òàáëèöі
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ІV. Ðîçâ’ÿæіòü þðèäè÷íі ñèòóàöії

1. Øіñòíàäöÿòèðі÷íèé Äàíèëî ðàçîì іç ÷îòèðíàäöÿòèðі÷-
íèì Іãîðåì ðîçïèâàëè ñïèðòíі íàïîї íà ïîäâіð’ї øêîëè î 19.00
і áóëè ïðèòÿãíåíі äî âіäïîâіäàëüíîñòі ïðàöіâíèêàìè ïîëіöії.
Âèäîì ñòÿãíåííÿ ñòàâ øòðàô.

 Âèçíà÷òå âèä þðèäè÷íîї âіäïîâіäàëüíîñòі, ïіäñòàâè òà ïðà-
âîìіðíіñòü ïðèòÿãíåííÿ ïіäëіòêіâ äî âіäïîâіäàëü íîñòі.

2. Ï’ÿòíàäöÿòèðі÷íèé Ìèêîëà áðàâ ó÷àñòü ó êіíîçéîìêàõ,
çà ùî îäåðæàâ âèíàãîðîäó â ñóìі 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íà öі ãðîøі
âіí ñàìîñòіéíî êóïèâ ñêóòåð. Îäíàê áàòüêè âèðіøèëè, ùî öі 
âèòðàòè íå є äîöіëüíèìè і çâåðíóëèñÿ äî ìàãàçèíó ç âèìîãîþ
ïðèéíÿòè ñêóòåð òà ïîâåðíóòè ãðîøі.

 Äàéòå ïðàâîâó îöіíêó ñèòóàöії. Âèçíà÷òå âèä òà îáñÿã
öèâіëüíîї äієçäàòíîñòі Ìèêîëè. ×è çìіíèòüñÿ ðіøåííÿ,
ÿêùî ïðî â÷èíåííÿ ïðàâî÷èíó áàòüêè äіçíàëèñÿ ÷åðåç
ðіê ïіñëÿ êóïіâëі ñêóòåðà?

3. Çàâäàííÿ ïіäâèùåíîї ñêëàäíîñòі.
Ðîçâ’ÿæіòü þðèäè÷íó ñèòóàöіþ, êîðèñòóþ÷èñü íîðìàìè

Ñіìåéíîãî êîäåêñó Óêðàїíè.
 Ïіä ÷àñ ðîçëó÷åííÿ ãðîìàäÿí Ëàðèñè і Äåíèñà Íåùàñëè-

âèõ, ÿêі ïðîæèëè â øëþáі 2 ðîêè і íå ìàëè äіòåé, ç’ÿñó-
âàëîñü, ùî â íèõ є âçàєìíі ïðåòåíçії ùîäî ìàéíà.

Äåíèñ ââàæàє, ùî éîìó ïîâèíåí âіäіéòè àâòîìîáіëü, ÿêèé
âіí êóïèâ 9 ðîêіâ òîìó. Ëàðèñà ïðîïîíóє âèïëàòèòè їé ïîëî-
âèíó âàðòîñòі àâòîìîáіëÿ, îñêіëüêè ðåìîíò òðàíñïîðòíîãî çà-
ñîáó ïіä ÷àñ øëþáó îáіéøîâñÿ ó її ðі÷íó çàðîáіòíó ïëàòó, і
âîíà ïіäòâåðäæóє âêàçàíå òîâàðíèìè ÷åêàìè.

Êðіì òîãî, Ëàðèñà ïðîïîíóє ïîäіëèòè âàðòіñòü äîðîãîãî
ñòîëÿðíîãî ïðèëàääÿ, ïðèäáàíîãî çà ÷àñ øëþáó, íà ÿêîìó
ïðàöþє Äåíèñ, âіäêðèâøè ìàéñòåðíþ.

Äåíèñ ââàæàє, ùî éîìó áåççàïåðå÷íî âіäõîäèòü ãîíîðàð çà
âëàñíó ðîçðîáêó àâòîðñüêîãî ïðîåêòó ñêóëüïòóð äëÿ ìіñüêîãî
ïàðêó. Ëàðèñà æ íàïîëÿãàє íà òîìó, ùî âñі її êîøòîâíîñòі, ïî-
äàðîâàíі Äåíèñîì, éîãî áàòüêàìè ïіä ÷àñ øëþáó, âіäі éäóòü їé.

 Âèçíà÷òå, ÿêå ìàéíî є îñîáèñòîþ ïðèâàòíîþ âëàñíіñòþ
äðóæèíè, ÷îëîâіêà, à ÿêå – îá’єêòîì ïðàâà ñïіëüíîї ñóìіñ-
íîї âëàñíîñòі ïîäðóææÿ. Äàéòå ïðàâîâó îöіíêó ñèòóàöії.
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§ 26–27. Професія «юрист»
Поміркуйте!

Г. Сковорода про «сродну працю» в байці «Бджола та Шершень»:
«Природжене діло для людини є найсолодша втіха».
«І немає більшої радості, аніж жити за покликанням».
 Поясніть погляд філософа на «природжене діло».
 Чи повинна людина захоплюватися своєю професією?

1. ßêі þðèäè÷íі ïðîôåñії іñíóþòü

Професія (від лат. professio – «оголошую своєю справою») – 
основний рід занять, вид трудової діяльності людини. У роз-
винутому людському суспільстві існує близько 40 тисяч про-
фесій та спеціальностей. Серед них важливе місце займають
юридичні професії.

Çíàéîìëÿ÷èñü ç ðіçíîìàíіòíèìè ïðàâîâèìè íîðìàìè, âè
âæå ç’ÿñóâàëè îêðåìі àñïåêòè ðîáîòè ñóääі, ïðîêóðîðà, àäâî-
êàòà, ïîëіöåéñüêîãî. Þðèäè÷íà ïðîôåñіÿ ìàє äàâíþ іñòîðіþ.

Ó íàøèõ äàëåêèõ ïðåäêіâ ñêëàëèñÿ ïåðâіñíі ñóñïіëüíі âіä-
îñèíè. Ïðàäàâíÿ ëþäèíà íå ïîòðåáóâàëà ñïåöіàëіñòіâ, ÿêі á 
îÿñíþâàëè, ÿê ïîâîäèòè ñåáå â òіé ÷è іíøіé ñèòóàöії. Ïðàâè-

ëà âçàєìîâіäíîñèí áóëè ïðîñòі òà çðîçóìіëі êîæíîìó ÷ëåíó
ðîäó. Ç óäîñêîíàëåííÿì ñóñïіëüñòâà ïîâåäіíêà ëþäåé ñòàëà ðåãó-
ëþâàòèñÿ ïðàâîâèìè íîðìàìè, ÿêі ðîçðîáëÿëèñÿ äåðæàâíèìè
ñòðóêòóðàìè.

Ïåðøèìè þðèñòàìè ìîæíà ââàæàòè æðåöіâ, ïîíòèôіêіâ,
ÿêі æèëè â óìîâàõ ñåêðåòíîñòі é òàєìíèöі.

Ñåðåä ñó÷àñíèõ þðèäè÷íèõ ïðîôåñіé є àäâîêàòè і ïðîêóðî-
ðè, ñóääі òà íîòàðіóñè, þðèñêîíñóëüòè і ñëіä÷і, êðèìіíàëіñòè 
і ïîëіöåéñüêі òà іí.

Працюємо разом. Ðîçãëÿíüòå ìàëþíêè é çðîáіòü âèñíîâîê 
ùîäî çîáðàæåíèõ þðèäè÷íèõ ïðîôåñіé. Îáґðóíòóéòå ñâîþ
âіäïîâіäü.
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2. Õòî òàêі ïðîêóðîð і ñëіä÷èé

Íåìàє ïîòðåáè äîâîäèòè, ùî äåðæàâà íàìàãàєòüñÿ ñòâîðèòè
óìîâè äëÿ áåçïå÷íîãî æèòòÿ ëþäåé. Ó äåìîêðàòè÷íіé ïðàâî-
âіé äåðæàâі çàâæäè çàõèùàþòüñÿ ïðàâà îñîáè òà çàáåçïå÷óєòü-
ñÿ âèêîíàííÿ ÷èííèõ çàêîíіâ. Çíà÷íó äîïîìîãó â öіé ñïðàâі
íàäàþòü îðãàíè ïðîêóðàòóðè. Ñëîâî ïðîêóðîð ç ëàòèíñüêîї
ìîâè ïåðåêëàäàєòüñÿ ÿê «òóðáóâàòèñÿ».

Ïðîôåñіÿ ïðîêóðîð ñüîãîäíі ïîâ’ÿçàíà ç äåðæàâíèìè âëàä-
íèìè ïîâíîâàæåííÿìè. Ïðîêóðîð ïðàöþє â ñèñòåìі îðãàíіâ
ïðîêóðàòóðè.

Ïðî êóðàòóðà Óêðàїíè ñòàíîâèòü єäèíó ñè ñòåìó, ÿêà çäіéñíþє
âñòàíîâëåíі Êîíñòèòóöієþ Óêðàїíè ôóíêöії ç ìåòîþ çà õèñòó ïðàâ
і ñâîáîä ëþäèíè, çàãàëüíèõ іíòåðåñіâ ñóñïіëüñòâà òà äåðæàâè.

Представництво
інтересів держави 
в суді у виключних

випадках і в порядку, 
що визначені

законом

Функції 
прокуратури

Підтримання
публічного

обвинувачення
в суді

Організацію і процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням, вирішення 
відповідно до закону інших питань під 

час кримінального провадження, нагляд 
за негласними та іншими слідчими і роз-
шуковими діями органів правопорядку

Öÿ       ïðîôåñіéíà äіÿëüíіñòü âіäçíà÷àєòüñÿ æîðñòêîþ äèñöèï-
ëіíîþ òà ñóáîðäèíàöієþ. Ïðîêóðîðè âèùîãî ðàíãó íàäіëåíі
ïðàâîì äàâàòè âêàçіâêè ïіäïîðÿäêîâàíèì ïðîêóðîðàì, ÿêі є
îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âèêîíàííÿ, çìіíþâàòè, ñêàñîâóâàòè ðіøåí-
íÿ ïіäïîðÿäêîâàíèõ.

Ïðåäñòàâíèêè öієї ïðîôåñії âèêîíóþòü ñêëàäíó і âіäïîâіäàëü-
íó ðîáîòó. Çäіéñíþþ÷è ôóíêöії ïðîêóðàòóðè, ïðîêóðîð є íåçà-
ëåæíèì âіä áóäü-ÿêîãî íåçàêîííîãî âïëèâó, òèñêó,  âòðó÷àííÿ
і êåðóєòüñÿ ó ñâîїé äіÿëüíîñòі ëèøå Êîíñòèòóöієþ òà çàêîíàìè
Óêðàїíè.
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іñíóâàâ ç ïîíÿòòÿì «ðîçøóê».
Ñó÷àñíèé ïðîôåñіîíàë, ÿêèé çàéìàєòüñÿ çà äîðó÷åííÿì

äåðæàâè ðîçêðèòòÿì çëî÷èíіâ, íàçèâàєòüñÿ ñëіä÷èì. Éîãî ãî-
ëîâíîþ ôóíêöієþ є ðîçñëіäóâàííÿ íåáåçïå÷íèõ äіÿíü. Áóäó÷è
ïðåäñòàâíèêîì âëàäè, ñëіä÷èé íå ëèøå âèâ÷àє îáñòàâèíè ñïðà-
âè òà ç’ÿñîâóє іñòèíó, àëå é âæèâàє çàõîäіâ ùîäî ïðèòÿãíåííÿ
îñіá, ÿêі çäіéñíèëè çëî÷èí, äî êðèìіíàëüíîї âіäïîâіäàëüíîñòі,
ðåàáіëіòàöії íåîáґðóíòîâàíî çâèíóâà÷åíèõ, âіäøêîäóâàííÿ çàâ-
äàíîї ìàòåðіàëüíîї øêîäè. Ó ñâîїé ðîáîòі ñëіä÷èé çîáîâ’ÿçàíèé
êåðóâàòèñÿ âèìîãàìè çàêîíó. Ïіä ÷àñ ðîçêðèòòÿ çëî÷èíó âіí
ìîæå ñïèðàòèñÿ íà äîáðîâіëüíó ãðîìàäñüêó äîïîìîãó.

3. Ñóääÿ, àäâîêàò, þðèñêîíñóëüò, íîòàðіóñ
Îäíà ç íàéäàâíіøèõ þðèäè÷íèõ ïðîôåñіé – ñóääÿ. Äîâãèé 

÷àñ ôóíêöії ñóääі âèêîíóâàëè ñòàðіéøèíè, âîæäі, ÿêі, îêðіì
ðîçãëÿäó þðèäè÷íèõ ñïîðіâ, ìàëè é іíøі ïîâíîâàæåííÿ.

Ñüîãîäíі ðîëü ñóääі â ñóñïіëüñòâі àñîöіþєòüñÿ ç ëþäèíîþ,
ÿêà ðîçâ’ÿçóє ïðàâîâі ñïîðè. Ó ñó÷àñíіé Óêðàїíі ñóääÿ – ïðî ôå-
ñіîíàë, ùî çäіéñíþє âіä іìåíі äåðæàâè ïðàâîñóääÿ. Âіí âèðіøóє
êîíêðåòíі ïðàâîâі ñïîðè, âèçíà÷àє ïîêàðàííÿ òèì, õòî çäіéñíèâ
çëî÷èí. Ó ñâîїõ ðіøåííÿõ ñóääÿ êåðóєòüñÿ ëèøå çàêîíîì, à íå
âëàñíèìè åìîöіÿìè òà ìіðêóâàííÿìè.

онституція України 
ття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Кон-

ституцією і законами України.
Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або

утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку
судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним су-
дове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Стаття 127. На посаду судді може бути призначений громадянин України,
не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу
юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ять
років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом мо-
жуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді.

Äåðæàâà âçÿëà íà ñåáå òóðáîòó ïðî ìàòåðіàëüíå çàáåçïå÷åí-
íÿ ñóääіâ, âñòàíîâèâøè їì ïîñòіéíó çàðîáіòíó ïëàòó, äîäàòêîâі
ìàòåðіàëüíі âèïëàòè. Ñóääÿ і ÷ëåíè éîãî ñіì’ї ïåðåáóâàþòü ïіä 
îñîáèñòèì çàõèñòîì äåðæàâè.

Çíà÷íà іñòîðіÿ òàêîæ і â ïðîôåñії àäâîêàòà. Ùå â Ñòàðîäàâ-
íіé Ãðåöії àäâîêàòè âåëè ñïðàâè ïîëіòèêіâ. Ó Ñòàðîäàâíüîìó
Ðèìі âîíè ïåðåòâîðèëèñÿ â ñïåöіàëüíèõ ÷èíîâíèêіâ.
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ôіçè÷íà îñîáà, ÿêà:
 ìàє ïîâíó âèùó þðèäè÷íó îñâіòó;
 âîëîäіє äåðæàâíîþ ìîâîþ;
 ìàє ñòàæ ðîáîòè â ãàëóçі ïðàâà íå ìåíøå äâîõ ðîêіâ;
 ñêëàëà êâàëіôіêàöіéíèé іñïèò òà ïðîéøëà ñòàæóâàííÿ;
 ñêëàëà ïðèñÿãó àäâîêàòà Óêðàїíè òà îòðèìàëà ñâіäîöòâî

ïðî ïðàâî íà çàíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ äіÿëüíіñòþ.

онституція України

ття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, перед-
бачених законом, ця допомога надається безкоштовно. Кожен є вільним у
виборі захисника своїх справ.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання право-
вої допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в
Україні діє адвокатура.

Ïðîôåñіéíі ïðàâà, ÷åñòü і ãіäíіñòü àäâîêàòà îõîðîíÿþòüñÿ Çàêî-
íîì. Çàáîðîíÿєòüñÿ áóäü-ÿêå âòðó÷àííÿ â àäâîêàòñüêó äіÿëüíіñòü.

Юрисконсульт – штатний працівник юридичної особи, що
забезпечує дотримання законодавства як організацією, так і 
щодо організації з боку інших учасників правовідносин. 
Більшість юристів працює юрисконсультами в державних і 
приватних установах.

Іíñòèòóò þðèñêîíñóëüòà âèíèê â ðèìñüêîìó ïðàâі çà ÷àñіâ
ðàâëіííÿ Îêòàâіàíà Àâãóñòà. Ó Ñòàðîäàâíüîìó Ðèìі þðè-

ñêîíñóëüòè áóëè åêñïåðòàìè іç çàêîíî äàâñòâà. Íà âіäìіíó âіä
ñüîãîäåííÿ, äóìêè þðèñêîíñóëüòіâ ó ôîðìі ñóäî âîї ïðàêòèêè
çà ÷àñіâ іìïåðàòîðà Àâãóñòà áóëè îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ ñóäіâ.

Äî þðèäè÷íèõ âіäíîñèòüñÿ é іíøà íå ìåíø äàâíÿ ïðîôå-
ñіÿ – íîòàðіóñ. Ó ïåðåêëàäі ç ëàòèíñüêîї ìîâè notarius çíà-
÷èòü «ïèñàðü», «ñåêðåòàð». Òàê íàçèâàëè òèõ, õòî çíàâ øâèä-
êіñíå ïèñüìî, â îñíîâі ÿêîãî áóëî çàñòîñîâóâàííÿ ñïåöіàëüíèõ
ñèñòåì çíàêіâ і ñêîðî÷åííÿ ñëіâ і ñëîâîñïîëó÷åíü, ùî äàâàëî
ìîæëèâіñòü âåñòè ñèíõðîííèé çàïèñ óñíîї ìîâè.

Ñó÷àñíèé ðîçâèòîê ñóñïіëüñòâà äåìîíñòðóє çíà÷íó ïîïó-
ëÿðíіñòü ïðîôåñії íîòàðіóñà.

Нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка
здійснює нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а
також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші 
нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юри-
дичної вірогідності, а також здійснює функції державного реє-
стратора прав на нерухоме майно в порядку та випадках,
встановлених Законом України.



 Ю
ри

ст
и 

в 
на

ш
ом

у 
жи

тт
і 

186

РОЗДІЛ V

Íîò  àðіóñîì ìîæå áóòè ãðîìàäÿíèí Óêðàїíè, ÿêèé ìàє ïîâíó
âèùó þðèäè÷íó îñâіòó, âîëîäіє äåðæàâíîþ ìîâîþ, ìàє ñòàæ 
 ðîáîòè ó ñôåðі ïðàâà íå ìåíø ÿê øіñòü ðîêіâ, ç íèõ ïîìі÷íèêîì
íîòàðіóñà àáî êîíñóëüòàíòîì äåðæàâíîї íîòàðіàëüíîї êîíòîðè –
íå ìåíø ÿê òðè ðîêè, ñêëàâ êâàëіôіêàöіéíèé іñïèò і îòðèìàâ
ñâіäîöòâî ïðî ïðàâî íà çàéíÿòòÿ íîòàðіàëüíîþ äіÿëüíіñòþ. Íå
ìîæå áóòè íîòàðіóñîì îñîáà, ÿêà ìàє ñóäèìіñòü, îáìåæåíà â äіє-
çäàòíîñòі àáî âèçíàíà íåäієçäàòíîþ çà ðіøåííÿì ñóäó.

Íîò àðіóñó çàáîðîíÿєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ñâîї ïîâíîâàæåí-
íÿ äëÿ îäåðæàííÿ íåïðàâîìіðíîї âèãîäè àáî ïðèéíÿòòÿ îáі-
öÿíêè ÷è ïðîïîçèöії òàêîї âèãîäè äëÿ ñåáå ÷è іíøèõ îñіá.

 Âіäïîâіäíî äî Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî íîòàðіàò» íîòàðіóñ
â÷èíÿє íîòàðіàëüíі äії.

Посвідчують правочини (догово-
ри, заповіти, доручення
тощо).

Видають свідоцтва про право на 
спадщину.

Приймають на зберігання 
документи; вчиняють інші 
нотаріальні дії.

Засвідчують вірність ко-
пій (фотокопій) докумен-
тів і виписок з них

с

П
д
н

Нотаріуси 
вчиняють такі
нотаріальні дії

Домашнє завдання

1. Ðîçïèòàéòå â ðіäíèõ, çíàéîìèõ òà äðóçіâ, ÷è äîâîäèëîñÿ
їì çâåðòàòèñÿ ïî þðèäè÷íó äîïîìîãó. Ó ÿêèõ ñèòóàöіÿõ öå 
âіäáóâàëîñÿ? ßêîãî ðîäó òà ÿêîñòі âîíè îòðèìàëè äîïîìîãó?

2. Ó ÷îìó ïîëÿãàє îñîáëèâіñòü ïðîôåñіéíîї äіÿëüíîñòі þðèñòіâ?
Ïîðіâíÿéòå þðèäè÷íó ïðîôåñіþ ç áóäü-ÿêîþ іíøîþ ïðîôåñієþ.

3. Розв’яжіть ситуацію

Ó âñіõ øêîëàõ ìіñòà N ââåëè ïëàòíó îñâіòó. Ó ðіøåííі ìіñüêîї
ðàäè áóëî âêàçàíî, ùî â÷èòåëі îòðèìóþòü íèçüêó çàðîáіòíó
ïëàòó і ïîòðіáíî ïіäòðèìàòè ìàòåðіàëüíèé ñòàí ïðàöіâíèêіâ
îñâіòè òà ôіíàíñóâàòè øêîëó. Áàòüêè îäíієї çі øêіë, îáóðåíі
öèì ðіøåííÿì, çâåðíóëèñÿ äî ïðîêóðîðà. Ùî ìîæå çðîáèòè â 
öüîìó âèïàäêó ïðîêóðîð?

Âèêîíóþ÷è öå çàâäàííÿ, îïèðàéòåñü íà òåêñò Ðîçäіëó VІІ 
Êîíñòèòóöії Óêðàїíè.

4. Розв’яжіть ситуацію

Óÿâіòü, ùî âè ïðàöþєòå íîòàðіóñîì і äî âàñ çâåðíóâñÿ ÷îëî-
âіê ç òàêèìè çàïèòàííÿìè:

1. ×è ìîæåòå âè çàñâіä÷èòè äîãîâіð êóïіâëі-ïðîäàæó, çàïî-
âіò, ùîäåííèê ó÷íÿ?
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îñâіòó òà äîêóìåíò ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó?
3. ×è ìîæåòå âè çàñâіä÷èòè âіðíіñòü êîïії äîãîâîðó íàéìó

êâàðòèðè òà êîïії êîíñïåêòó ëåêöії?

§ 28. Поліцейські 
(патрульні, дільничні офіцери поліції)

Поміркуйте!

Г. Сковорода про нелегкий шлях боротьби з неправдою:
«Неправда гнобить і протидіє, але тим дужче бажання боротися з нею».
 Обов’язком яких органів державної влади є боротьба з правопорушеннями?

1. Íàöіîíàëüíà ïîëіöіÿ Óêðàїíè

Ó 2015 ð. â Óêðàїíі ïî÷àëàñÿ ðåôîðìà Íàöіîíàëüíîї ïî-
ëіöії, ìåòîþ ÿêîї áóëî âèêîðіíåííÿ êîðóïöії òà áåççàêîííÿ
іç ñóäîâîї òà ïðàâîîõîðîííîї ñèñòåì. Çàêîí Óêðàїíè «Ïðî
Íàöіî íàëüíó ïîëіöіþ» âèçíà÷èâ ïðàâîâі çàñàäè îðãàíіçàöії
òà äіÿëüíîñòі ïîëіöії, ñòàòóñ ïîëіöåéñüêèõ, à òàêîæ ïîðÿäîê
ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè â Íàöіîíàëüíіé ïîëіöії Óêðàїíè.

Національна поліція України – це центральний орган вико-
навчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення 
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтри-
мання публічної безпеки і порядку.

Завданням поліції є надання
поліцейських послуг

Надання в межах, визначених законом, послуг з 
допомоги особам, які потребують такої допомоги

Забезпечення публічної безпеки і порядку

Охорона прав і свобод людини, а також 
 інтересів суспільства і держави

Протидія злочинності

Ñèñòåìó ïîëіöії ñêëàäàþòü öåíòðàëüíèé îðãàí óïðàâëіííÿ
ïîëіöієþ òà òåðèòîðіàëüíі îðãàíè ïîëіöії.

Ó ñêëàäі ïîëіöії ôóíêöіîíóþòü:
 Êðèìіíàëüíà ïîëіöіÿ;
 Ïàòðóëüíà ïîëіöіÿ;
 Îðãàíè äîñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ;
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 Ïîëіöіÿ îõîðîíè;
 Ñïåöіàëüíà ïîëіöіÿ;
 Ïîëіöіÿ îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ.
Ïîëіöіÿ ó ñâîїé äіÿëüíîñòі êåðóєòüñÿ òàêèìè ïðèíöèïàìè,

ÿê âåðõîâåíñòâî ïðàâà, äîòðèìàííÿ ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, 
çàêîííіñòü, âіäêðèòіñòü òà ïðîçîðіñòü, ïîëіòè÷íà íåéòðàëüíіñòü,
âçàєìîäіÿ ç íàñåëåííÿì íà çàñàäàõ ïàðòíåðñòâà, áåçïåðåðâ-
íіñòü òà öіëîäîáîâå âèêîíàííÿ ñâîїõ çàâäàíü òîùî.

2. Õòî òàêèé ïîëіöåéñüêèé

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу полі-
цейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції 
і якому присвоєно спеціальне звання.

Ïîëіöåéñüêèé ìàє ñëóæáîâå ïîñâіä-
÷åííÿ òà ñïåöіàëüíèé æåòîí.

Ïîëіöåéñüêèé çîáîâ’ÿçàíèé:
 Íåóõèëüíî äîòðèìóâàòèñÿ ïîëî-

æåíü Êîíñòèòóöії Óêðàїíè, çàêîíіâ
Óêðàїíè òà іíøèõ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâèõ àêòіâ, ùî ðåãëàìåíòóþòü
äіÿëüíіñòü ïîëіöії, і Ïðèñÿãè ïîëі-
öåéñüêîãî;

 Ïðîôåñіéíî âèêîíóâàòè ñâîї ñëóæ-
áîâі îáîâ’ÿçêè âіäïîâіäíî äî âèìîã
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòіâ, ïîñàäî-
âèõ îáîâ’ÿçêіâ, íàêàçіâ êåðіâíèöòâà;

 Ïîâàæàòè і íå ïîðóøóâàòè ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè;
 Íàäàâàòè íåâіäêëàäíó, çîêðåìà äîìåäè÷íó і ìåäè÷íó,

äîïîìîãó îñîáàì, ÿêі ïîñòðàæäàëè âíàñëіäîê ïðàâîïî-
ðóøåíü, íåùàñíèõ âèïàäêіâ, à òàêîæ îñîáàì, ÿêі îïèíè-
ëèñÿ â áåçïîðàäíîìó ñòàíі àáî ñòàíі, íåáåçïå÷íîìó äëÿ
їõíüîãî æèòòÿ ÷è çäîðîâ’ÿ;

 Çáåðіãàòè іíôîðìàöіþ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì, ÿêà ñòàëà
éîìó âіäîìà ó çâ’ÿçêó ç âèêîíàííÿì ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçêіâ;

 Іíôîðìóâàòè áåçïîñåðåäíüîãî êåðіâíèêà ïðî îáñòàâèíè,
ùî óíåìîæëèâëþþòü éîãî ïîäàëüøó ñëóæáó â ïîëіöії àáî 
ïåðåáóâàííÿ íà çàéìàíіé ïîñàäі.

3. Ïàòðóëüíèé і äіëüíè÷íèé îôіöåð ïîëіöії

Ïàòðóëüíà ïîëіöіÿ – ïіäðîçäіë Íàöіîíàëüíîї ïîëіöії, ÿêèé 
öіëîäîáîâî ïàòðóëþє ìіñòà Óêðàїíè, çàáåçïå÷óє ãðîìàäñüêèé
ïîðÿäîê òà áåçïåêó, ïåðøèé ðåàãóє íà ïîâіäîìëåííÿ ïðî ïðà-
âîïîðóøåííÿ і íàäçâè÷àéíі ïîäії, íàäàє ïîëіöåéñüêі ïîñëóãè,

Ñïåöіàëüíèé æåòîí
ïîëіöåéñüêîãî
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ïåðâèííó ìåäè÷íó òà íåâіäêëàäíó äîïîìîãó ãðîìàäÿíàì,
çàáåçïå÷óє áåçïåêó äîðîæíüîãî ðóõó, ðîçãëÿäàє ñïðàâè ïðî
àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðóøåííÿ і çàñòîñîâóє çàñîáè àäìіíі-
ñòðàòèâíîãî âïëèâó äî ïðàâîïîðóøíèêіâ, îðãàíіçîâóє çàõîäè
áåçïåêè íà ìіñöі ÄÒÏ, îôîðìëåííÿ íåîáõіäíèõ äîêóìåíòіâ.
Ó її ñêëàäі äіþòü ïіøі, àâòîìîáіëüíі òà ìîòîïàòðóëі, à òàêîæ
êіííèé ïàòðóëü äëÿ ïàðêîâèõ çîí і ðі÷êîâèé ïàòðóëü.

Ïîëіöåéñüêі ïàòðóëüíîї ïîëіöії ìàþòü ïðàâî:
 Âèìàãàòè äîòðèìàííÿ ïóáëі÷íîãî ïîðÿäêó òà áåçïåêè,

ïðàâ і ñâîáîä ëþäèíè, à òàêîæ іíòåðåñіâ ñóñïіëüñòâà і äåð-
æàâè; âèìàãàòè ïðèïèíåííÿ â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåíü;

 Âèìàãàòè ïðåä’ÿâëåííÿ äîêóìåíòіâ, ùî ïîñâіä÷óþòü îñî-
áó, òà (àáî) äîêóìåíòіâ, ùî ïіäòâåðäæóþòü âіäïîâіäíå
ïðàâî îñîáè;

 Çóïèíÿòè òðàíñïîðòíі çàñîáè â ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì
âèïàäêàõ;

 Çäіéñíþâàòè â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó
îñîáèñòèé îãëÿä, îãëÿä ðå÷åé і äîêóìåíòіâ, òðàíñïîðòíî-
ãî çàñîáó і âàíòàæó, à òàêîæ ïðîíèêàòè äî æèòëà ÷è іí-
øîãî âîëîäіííÿ îñîáè;

 Âèëó÷àòè â îñіá ïðåäìåòè і ðå÷і, çàáîðîíåíі àáî îáìåæåíі
â îáіãó, à òàêîæ äîêóìåíòè ç îçíàêàìè ïіäðîáêè;

 Îãëÿäàòè òà âèëó÷àòè çáðîþ, ñïåöіàëüíі çàñîáè, áîєïðè-
ïàñè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó ôіçè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñіá, ó
âñòàíîâëåíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ;

 Çàñòîñîâóâàòè çàõîäè ôіçè÷íîãî âïëèâó, ñïåöіàëüíі çàñî-
áè òà âîãíåïàëüíó çáðîþ ó âèïàäêàõ і â ïîðÿäêó, ïåðåä-
áà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì;
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 Ïіä ÷àñ ïàòðóëþâàííÿ íà òðàíñïîðòíîìó çàñîáі âêëþ÷àòè
ñïåöіàëüíі ñâіòëîâі, çâóêîâі ñèãíàëè, à òàêîæ, ó âèïàäêàõ 
ñëóæáîâîї ïîòðåáè, âіäñòóïàòè âіä ïðàâèë äîðîæíüîãî
ðóõó;

 Òèì÷àñîâî îáìåæèòè àáî çàáîðîíèòè äîñòóï îñîáàì äî
âèçíà÷åíîї òåðèòîðії àáî îá’єêòіâ, ÿêùî öå íåîáõіäíî äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïóáëі÷íîãî ïîðÿäêó òà ãðîìàäñüêîї áåç ïåêè,
îõîðîíè æèòòÿ і çäîðîâ’ÿ ëþäåé, îõîðîíè ìіñöÿ ïîäії,
ïðîâåäåííÿ ñëіä÷èõ äіé;

 Îáìåæóâàòè àáî çàáîðîíÿòè ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì âèïàä-
êàõ ðóõ і ïåðåáóâàííÿ òðàíñïîðòíèõ çàñîáіâ і ãðîìàäÿí 
íà îêðåìèõ äіëÿíêàõ âóëèöü і àâòîìîáіëüíèõ äîðіã;

 Âèêîðèñòîâóâàòè òåõíі÷íі çàñîáè òà òåõíі÷íі ïðèëàäè
äëÿ âèÿâëåííÿ і ôіêñàöії ïðàâîïîðóøåíü, ñïіëêóâàííÿ ç 
ãðîìàäÿíàìè;

 Çàòðèìóâàòè îñіá çà ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ïіäñòàâ і â
ñïîñіá, òà çäіéñíþâàòè їõ äîñòàâëåííÿ äî ïіäðîçäіëіâ
Íàöіîíàëüíîї ïîëіöії;

 Çàòðèìóâàòè òà îðãàíіçîâóâàòè äîñòàâëåííÿ òðàíñïîðò-
íèõ çàñîáіâ äëÿ òèì÷àñîâîãî çáåðіãàííÿ;

 Ïîëіöåéñüêі ïàòðóëüíîї ïîëіöії ìàþòü іíøі ïðàâà, ïåðåä-
áà÷åíі çàêîíîäàâñòâîì.

Ðåôîðìà Íàöіîíàëüíîї ïîëіöії ïðîäîâæóєòüñÿ. Íîâèé íàïðÿ-
ìîê ðîáîòè – ñòâîðèòè ñëóæáó çîðієíòîâàíèõ íà ñóñïіëüñòâî 
äіëüíè÷íèõ îôіöåðіâ ïîëіöії. Îôіöåð ìàє âçàєìîäіÿòè ç ãðîìàäÿ-
íàìè, îðієíòóâàòèñÿ íà ëþäåé і, ãîëîâíå, ðîçóìіòè òі ïðîáëåìè,
ÿêі іñíóþòü ó ñóñïіëüñòâі. Íà âàêàíòíі ïîñàäè äіëüíè÷íèõ îôі-
öåðіâ îãîëîøóєòüñÿ âіäêðèòèé êîíêóðñ. Êðèòåðії âіäáîðó ïðîñòі
é ïðîçîðі: äî êîíêóðñó äîïóñêàþòüñÿ ãðîìàäÿíè Óêðàїíè, ÿêі
ìàþòü ïîâíó âèùó þðèäè÷íó îñâіòó і íå ìàþòü ñóäèìîñòі.

Запитання та завдання

1. Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ãðîìàäÿíè çâåðòàþòüñÿ äî Íàöіîíàëü-
íîї ïîëіöії?

рацюємо самостійно

Ñêîðèñòàâøèñü îôіöіéíèì ñàéòîì Íàöіîíàëüíîї ïîëіöії
Óêðàїíè (https://www.npu.gov.ua), à ñàìå ðîçäіëîì «Äîïîìîãà
ãðîìàäÿíàì», ñêëàäіòü ïàì’ÿòêó «Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ãðîìàäÿ-
íè ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ïîëіöії?»

Çâåðíіòü óâàãó! Ó âèïàäêàõ, êîëè âè ñòàëè ñâіäêîì ïîðó-
øåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó àáî іíøîãî ïðàâîïîðóøåííÿ
ùîäî Âàñ, Âàøèõ áëèçüêèõ àáî ñòîðîííіõ ëþäåé, íåãàéíî ïî-
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òåñÿ ïðèáóòòÿ ïðàâîîõîðîíöіâ äëÿ íàäàííÿ ñâіä÷åíü.

2. Ìîäåëþâàííÿ ñèòóàöіé ñïіëêóâàííÿ ç ïîëіöåéñüêèì ÷è
äіëüíè÷íèì îôіöåðîì ïîëіöії.

Робота в групах

Çìîäåëþéòå ñâîþ ïîâåäіíêó і ïîâåäіíêó ñïіâðîáіòíèêà ïîëі-
öії. Æèòòєâó ñèòóàöіþ ïðîïîíóєìî âèêîðèñòîâóâàòè ÿê ìîæëè-
âèé ðîçâèòîê ïîäіé, ùî äîïóñêàє òâîð÷èé ðîçâèòîê, òîáòî âè
ìàєòå ïðàâî її êîðèãóâàòè, çìіíþâàòè â ïðîöåñі ìîäåëþâàííÿ.

Îáîâ’ÿçêîâî êîðèñòóéòåñü ïîäàíèì íèæ÷å âèòÿãàìè іç Êîí-
ñòèòóöії Óêðàїíè, Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî Íàöіîíàëüíó ïîëіöіþ
Óêðàїíè», Êîäåêñó Óêðàїíè ïðî àäìіíіñòðàòèâíі ïðàâîïîðó-
øåííÿ, Êðèìіíàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðàїíè.

Ïіñëÿ äåìîíñòðàöії ðåçóëüòàòіâ ðîáîòè ãðóïà ïîâèííà âèðî-
áèòè і çàïèñàòè íà ïëàêàòі îñíîâíі ïðàâèëà ïîâåäіíêè â òіé ÷è
іíøіé ñèòóàöії.

Ïàì’ÿòàéòå, ïðàâîâà êðàїíà ïî÷èíàєòüñÿ ç íàñ! ßêùî ìè íå
áóäåìî çíàòè і äîòðèìóâàòèñÿ Çàêîíіâ Óêðàїíè, ìè íå ïîáóäó-
єìî ãðîìàäÿíñüêå ñóñïіëüñòâî!

Ñèòóàöіÿ 1.

Ïåíñіîíåð Ñòàðåíüêèé Âàñèëü Ñòåïàíîâè÷ ïî äîðîçі äî ìàãà-
çèíó çëàìàâ íîãó. Âè ñòàëè ñâіäêîì öüîãî íåùàñíîãî âèïàäêó,
àëå íå ìîæåòå çàðàäèòè ñèòóàöії, áî çàëèøèëè äîìà òåëåôîí.
Âè çíàєòå, ùî â ñóñіäíüîìó áóäèíêó ïðîæèâàє äіëüíè÷íèé
îôіöåð ïîëіöії, àëå âіí ïåðåáóâàє ó âіäïóñòöі. ×è ïîâèíåí Âàì
äîïîìîãòè ïîëіöåéñüêèé, ÿêùî Âè äî íüîãî çâåðíåòåñÿ?

Êîðèñòóéòåñü íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì äîêóìåíòîì:

акон України «Про Національну поліцію»

Стаття 18.  Основні обов’язки поліцейського
1. Поліцейський зобов’язаний:
4) надавати невідкладну, зокрема домедичну і медичну, допомогу осо-

бам, які постраждали внаслідок правопорушень, нещасних випадків, а також 
особам, які опинилися в безпорадному стані або стані, небезпечному для
їхнього життя чи здоров’я;

5) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у
зв’язку з виконанням службових обов’язків.

2. Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він
займає, місцезнаходження і часу доби в разі звернення до нього будь-якої
особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи
публічній безпеці, або в разі безпосереднього виявлення таких подій зобов’я-
заний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомо-
ги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції.
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Âàñ íà âóëèöі çóïèíèâ ïîëіöåéñüêèé і ïîïðîñèâ ïðåä’ÿâèòè
äîêóìåíòè, ìîòèâóþ÷è òèì, ùî Âè ñõîæі íà çëîäіÿ, ÿêèé
çäіéñíèâ íèçêó êðàäіæîê ðå÷åé ç àâòîìîáіëіâ. Äîêóìåíòè іç
ñîáîþ Âè íå íîñèòå і òîìó çàïðîïîíóâàëè çàòåëåôîíóâàòè
áàòüêàì, ùîá âîíè çàñâіä÷èëè Âàøó îñîáó. Àëå ïîëіöåéñüêèé
íå äîçâîëèâ Âàì öå çðîáèòè і çàáðàâ Âàñ äî äіëüíèöі, äå ïðî-
òðèìàâ 4 ãîäèíè.

Êîðèñòóéòåñü íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè äîêóìåíòàìè:

акон України «Про Національну поліцію України» 

Стаття 32. Перевірка документів особи
1. Поліцейський має право вимагати в особи пред’явлення нею докумен-

тів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне
право особи, у таких випадках:

1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки
особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має
намір вчинити правопорушення;

3) якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом
або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;

4) якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг 
яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи пе-
ревезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином
неможливо;

5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорож-
ньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи
дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопо-
рушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення
правопорушення.

онституція України

ття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недотор-
канність

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як 
за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встанов-
лених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити
уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під
вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сім-
десяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно
звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй
не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно пові-
домлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та нада-
но можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користува-
тися правовою допомогою захисника.
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затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено роди-

чів заарештованого чи затриманого.

одекс України про адміністративні правопорушення

Стаття 263. Строки адміністративного затримання.
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне право-

порушення, може тривати не більше як три години. 

Ñèòóàöіÿ 3.

Âè ñòàëè ñâіäêîì êðàäіæêè ìîáіëüíîãî òåëåôîíà ó ãðîìàäñü-
êîìó òðàíñïîðòі. Íà äîïèòі ñëіä÷èé çàäëÿ çáåðåæåííÿ òàєìíèöі
ñëіäñòâà çàáîðîíèâ ïðèñóòíіñòü ñòîðîííіõ ëþäåé. Ïåðåä ïî÷àò-
êîì äîïèòó Âàñ ïîâіäîìèëè ïðî êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü
çà âіäìîâó âіä äàâàííÿ ïîêàçàíü і çà çàâіäîìî íåïðàâäèâі ïîêàçàí-
íÿ. Âàì öіêàâî áóëî ñïіëêóâàòèñÿ ç ïðåäñòàâíèêîì ïðàâîîõî-
ðîííèõ îðãàíіâ, і Âè íå ïîìіòèëè, ÿê ïðîìàéíóëî äâі ãîäèíè.

Ìîäåëþþ÷è ñèòóàöіþ, êîðèñòóéòåñÿ íîðìàòèâíèì äîêó-
ìåíòîì.

римінальний процесуальний кодекс України

ття 226. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.
1. Допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності

законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря.
2. Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися

без перерви понад одну годину, а загалом – понад дві години на день.
3. Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’я-

зок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про
кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо
неправдиві показання.

4. До початку допиту особам, зазначеним у частині першій цієї статті,
роз’яснюється їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також право
заперечувати проти запитань та ставити запитання.

§ 29. Ігровий суд. Зустріч із юристами.
Практичне заняття 9

Â Óêðàїíі ïðîâåäåíî ðåôîðìó ïðàâîñóääÿ, îäíèì іç çàâäàíü
ÿêîї áóëî, ïîâåðíåííÿ äîâіðè ïåðåñі÷íèõ ãðîìàäÿí äî ñóäîâèõ
îðãàíіâ. Àëå â áàãàòüîõ ëþäåé çáåðіãàþòüñÿ óñòàëåíі óÿâëåííÿ
ïðî ðîáîòó òðåòüîї ãіëêè âëàäè. ßê ðåçóëüòàò – äîñèòü íèçüêà
àêòèâíіñòü íàñåëåííÿ ùîäî çàõèñòó ñâîїõ ïðàâ çà äîïî ìîãîþ
ñóäîâèõ îðãàíіâ. Ñóñïіëüñòâî, íà æàëü, íå îöіíèëî é òå, ùî â
óêðà їíñüêîìó ñóäі çàãàëüíîї þðèñäèêöії çà öèâіëüíèìè ñïðà-
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òіâ (àäâîêàòіâ) – íå îáîâ’ÿçêîâà, і 
òå, ùî ñòðîêè ðîçãëÿäó òàêèõ
ñïðàâ íåòðèâàëі.

Óñå öå çìóøóє äåðæàâíі іíñòè-
òóöії áіëüøå çóñèëü ïðèäіëÿòè ôîð-
ìóâàííþ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî
îäíîãî ç îñíîâíèõ ïðàâîçàõèñíèõ
îðãàíіâ. Êîëè âè, ìîëîäі ãðîìàäÿ-
íè êðàїíè, âèâ÷àєòå îñíîâè ïðàâî-

âèõ íàóê, òî ñòàєòå áіëüø êîìïåòåíòíèìè ùîäî ðîçâ’ÿçàííÿ
òèõ ÷è іíøèõ ñîöіàëüíèõ ïðîáëåì. Êîæåí ñâіäîìèé ãðîìàäÿ-
íèí ïîâèíåí íàâ÷èòèñÿ íå іãíîðóâàòè âèê ëèêè, ÿêі âèíèêàþòü
ïіä ÷àñ ðîç â’ÿçàííÿ êîíôëіêòíèõ ñèòóàöіé çàêîííèì øëÿõîì.
Ãîëîâíèé ñòèìóë äî öèâіëüíîãî ðîçãëÿäó ñïіðíèõ ñèòóàöіé
ìіñòèòüñÿ â åêîíîìії ñèë, åíåðãії òà çàñîáіâ. À ùîá áóòè ñâіäîìè-
ìè, áàæàíî âіä÷óòè ïðîöåñ іçñåðåäèíè. Ïðîïîíóєìî ïðîâåñòè
ïðàâîâó ãðó «Ñóä іäå». Ïіä ÷àñ öієї ãðè ìè ìàòèìåìî ìîæëè-
âіñòü ôàêòè÷íî çìîäåëþâàòè äіÿëüíіñòü ñóäîâîãî îðãàíó.

1. Àäìіíіñòðàòèâíèé, êðèìіíàëüíèé ñóä ÷è öèâіëüíèé?

Ïåðåä îðãàíіçàöієþ òàêîї ðîëüîâîї ãðè ïåðåä âàìè ïîñòàíå ïðîá-
ëåìà: ÿêå ïðîâàäæåííÿ â ñóäі âè ìîäåëþâàòèìåòå: àäìіíіñòðàòèâ-
íå, êðèìіíàëüíå, ãîñïîäàðñüêå ÷è öèâіëüíî-ïðàâîâå? Çâàæàþ÷è íà
òå, ùî áіëüøіñòü æèòòєâèõ ñèòóàöіé ïîâ’ÿçàíà ç âіäíîñèíàìè, ùî
âèíèêàþòü ç ïðèâîäó ìàéíîâèõ ñïîðіâ ïðîïîíóєìî ðîçãëÿíóòè
íàéïîøèðåíіøó êàòåãîðіþ ñïðàâ – çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ.

2. Äіéîâі îñîáè ãðè
Робота в групах

Ïіä ÷àñ ïіäãîòîâêè äî ãðè ïðî÷èòàéòå äåêіëüêà òèïîâèõ
ñèòóàöіé і âèáåðіòü òó, ÿêà íàéáіëüøå ñïîäîáàëàñü.

Ñèòóàöіÿ 1.
5 êâіòíÿ 2016 ðîêó Îêñàíà Âàñèëåíêî êóïèëà â ìàãàçèíі

«Ñòèëü» ïëàù, ïîïåðåäíüî éîãî îãëÿíóâøè. Êîëè âîíà ïðèéøëà 
äîäîìó, òî çíîâó ïðèìіðÿëà ïëàù, àëå òåïåð їé íå ñïîäîáàâñÿ
êîëіð, ôàñîí, çàñóìíіâàëàñü Îêñàíà і ùîäî ÿêîñòі òêàíèíè, ç
ÿêîї éîãî ïîøèòî. Ïîðàäèâøèñü іç ÷ëåíàìè ñіì’ї, Îêñàíà âèðі-
øèëà ïîìіíÿòè ïëàù. 12 êâіòíÿ âîíà ïðèéøëà â ìàãàçèí і ñòàëà 
âèìàãàòè çàìіíèòè ïëàù. Äèðåêòîð ìàãàçèíó «Ñòèëü» âіäìîâèâ-
ñÿ éîãî çàìіíèòè, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî ïëàù äîáðîÿêіñíèé,
ìîäíèé, âіäïîâіäàє ðîçìіðó Îêñàíè і íіÿêèõ ïðè÷èí äëÿ îáìіíó
íåìàє. Îêñàíà âèðіøèëà çâåðíóòèñÿ äî ñóäó.
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Ãàëèíà Ñåìåðåíêî âèáðàëà â ñóïåðìàðêåòі êîñòþì òà áëóç-
êó, ïðîäàâåöü âèïèñàâ їé òîâàðíèé ÷åê, à ïîêóïêè ïåðåäàâ íà
êîíòðîëü. Ãàëèíà âèðіøèëà ïåðå÷åêàòè âåëèêó ÷åðãó äî êàñè,
âіäâіäàâøè іíøі âіääіëè. Îãëÿä òîâàðіâ â іíøèõ âіääіëàõ çà-
éíÿâ ìàéæå 2 ãîäèíè. Ïîâåðíóâøèñü ó âіääіë çà êîñòþìîì і
áëóçêîþ, âîíà âñòàíîâèëà, ùî їõ âæå ïðîäàëè. Ñåìåðåíêî Ãà-
ëèíà çâåðíóëàñÿ äî äèðåêöії іç ñêàðãîþ íà òå, ùî ïðîäàâöі
íåçàêîííî ïðîäàëè êîñòþì і áëóçêó, âëàñíèöåþ ÿêèõ âîíà
âæå áóëà. Ãàëèíà ïîäàëà çàÿâó â ñóä.

Ñèòóàöіÿ 3.
Ó ìàãàçèíі «Òåõíîëîãії» Âіêòîð Ðèáàëü÷åíêî ïðèäáàâ õîëî-

äèëüíèê і ñïëàòèâ éîãî äîñòàâêó. Ó ðåçóëüòàòі ïåðåâåçåííÿ
õîëîäèëüíèê áóëî ïîøêîäæåíî. Âіêòîð âіäìîâèâñÿ ïðèéíÿòè
õîëîäèëüíèê і ñòàâ âèìàãàòè âіä äèðåêöії ìàãàçèíó áåçêî-
øòîâíî óñóíóòè íåäîëіêè. Äèðåêòîð âіäìîâèâñÿ âèêîíàòè âè-
ìîãó, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî äîãîâіð ââàæàєòüñÿ óêëàäåíèì ç
ìîìåíòó îïëàòè òîâàðó ïîêóïöåì і ïðîäàâåöü íå íåñå âіä-
ïîâіäàëüíîñòі çà íåäîëіêè, ÿêі âèíèêëè ïіñëÿ îïëàòè òîâàðó.
Âіê òîð çâåðíóâñÿ äî ñóäó äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ ñïîðó.

Íàñòóïíèé êðîê – ðîçïîäіëіòü ðîëі: «ñóääÿ», «ñåêðåòàð»,
«ïîçèâà÷», «âіäïîâіäà÷», «åêñïåðò», «ñâіäîê», «ñïåöіàëіñòè».

Óñі ó÷àñíèêè ãðè îòðèìóþòü òåêñò Çàêîíó Óêðàїíè «Ïðî
çàõèñò ïðàâ ñïîæèâà÷іâ» і ñõåìè, ùî ìіñòÿòü îñíîâíі ïðàâà òà
îáîâ’ÿçêè êîæíîãî.

Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ñòîðіí

Ñòîðîíè ìàþòü ïðàâî Ñòîðîíè çîáîâ’ÿçàíі

• Çíàéîìèòèñÿ ç ìàòåðіàëàìè ñïðàâè, çíіìà-
òè êîïії ç äîêóìåíòіâ, äîëó÷åíèõ äî ñïðà-
âè, îäåðæóâàòè êîïії ðіøåíü, óõâàë.
• Áðàòè ó÷àñòü ó ñóäîâèõ çàñіäàííÿõ. 
• Ïîäàâàòè äîêàçè, áðàòè ó÷àñòü ó äîñëі-
äæåííі äîêàçіâ, çàäàâàòè ïèòàí íÿ іíøèì 
îñîáàì, ÿêі áåðóòü ó÷àñòü ó ñïðàâі.
• Çàÿâëÿòè êëîïîòàííÿ òà âіäâîäè.
• Êîðèñòóâàòèñÿ ïðàâîâîþ äîïîìîãîþ.
• Ïðîñëóõîâóâàòè çàïèñ ôіêñóâàííÿ ñóäîâîãî 
çàñіäàííÿ òåõíі÷íèìè çàñîáàìè, ðîáèòè ç 
íüîãî êîïії, ïîäàâàòè ïèñüìîâі çàóâàæåííÿ ç 
ïðèâîäó éîãî íåïðàâèëüíîñòі ÷è íåïîâíîòè. 
• Îñêàðæóâàòè ðіøåííÿ і óõâàëè ñóäó.
• Êîðèñòóâàòèñÿ іíøèìè ïðî öå  ñó àëüíèìè 
ïðàâàìè, âñòàíîâëåíèìè çàêîíîì.

• Ïðèáóâàòè äî ñóäó
çà âèêëèêîì.
• Äîáðîñîâіñíî çäіéñ-
íþâàòè ñâîї ïðîöåñó-
àëüíі ïðàâà.
• Âèêîíóâàòè ïðîöå-
ñóàëüíі îáî â’ÿç êè.
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íіçàöії іç çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷іâ» äàєòüñÿ çàâäàííÿ ñêëàñòè
ïîçîâíó çàÿâó ç ïîñèëàííÿì íà ñòàòòі Çàêîíó.

3. «Ïîðóøåííÿ» ñïðàâè

Öèâіëüíà ñïðàâà ïîðóøóєòüñÿ â ñóäі çà çàÿâîþ. Ó öüîìó 
ðàçі – çà ïîçîâíîþ çàÿâîþ. Ñëіä ïàì’ÿòàòè, ÿêùî ñóääÿ ïðè-
éíÿâ ïîçîâíó çàÿâó, òî ñïðàâó áóäå ïîðóøåíî. Ó çâ’ÿçêó іç 
öèì «ñóääі» ñëіä ïåðåâіðèòè ïîäàíó іíôîðìàöіþ ïåðåä òèì, ÿê
ïðèéìå ïîçîâíó çàÿâó, à ñàìå:

À íàéìåíóâàííÿ ñóäó, äî ÿêîãî çâåðòàþòüñÿ іç çàÿâîþ;
Á ïðіçâèùå, іì’ÿ, ïî-áàòüêîâі ïîçèâà÷à іç çàçíà÷åííÿì

éîãî ìіñöÿ ïðîæèâàííÿ;
Â àíàëîãі÷íі äàíі âіäïîâіäà÷à;
Ã ôàêòè ïіäñòàâ ïîçîâó і äîêàçè, ùî ïіäòâåðäæóþòü âêàçà-

íі ôàêòè;
Ґ âèìîãè ïîçèâà÷à;
Ä âàðòіñòü ïîçîâó ( ÿêùî ïîçîâ ïіäëÿãàє îöіíöі);
Å ïåðåëіê äîêóìåíòіâ, ÿêі äîäàþòüñÿ äî çàÿâè (äîãîâіð,

÷åê, êâèòàíöіÿ, ïðåòåíçіÿ, ãàðàíòіéíèé òàëîí òîùî).

4. Ïіäãîòîâêà «ñïðàâè» äî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó

Ïðèçíà÷åííÿ «ñïðàâè» äî «ñëóõàííÿ».
Ïðèéíÿâøè ïîçîâíó çàÿâó, «ñóääÿ»:

À óòî÷íþє îáñòàâèíè, ÿêі ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ ñïðàâåäëè-
âîãî ðîçâ’ÿçàííÿ ñïðàâè;

Á âèçíà÷àє çàêîí, ÿêèì ïîâèíåí êåðóâàòèñÿ;
Â âèðіøóє ïèòàííÿ ïðî îñіá, ÿêі ïîâèííі áðàòè ó÷àñòü ó

ïðîöåñі.

Ïіñëÿ öüîãî «ñóääÿ» âðó÷àє «âіäïîâіäà÷ó» êîïіþ çàÿâè і 
ïðîïîíóє íàäàòè â ñóä äîêàçè ç îáґðóíòóâàííÿ ñâîїõ çàïåðå÷åíü.
Ïðèçíà÷åííÿ ñïðàâè äî «ñëóõàííÿ» âіäáóâàєòüñÿ øëÿõîì âè-
çíà÷åííÿ äíÿ і ÷àñó ðîçãëÿäó (ó öüîìó âèïàäêó íèìè ìîæóòü 
áóòè äåíü і ÷àñ íàñòóïíîãî óðîêó ç îñíîâ ïðàâîçíàâñòâà).
«Ñåêðåòàðþ» äîðó÷àєòüñÿ çàïîâíèòè áëàíêè ïîâіñòîê ó «ñóä»
òà ðîçäàòè їõ ó÷àñíèêàì «ïðîöåñó».

5. Ñóäîâèé ðîçãëÿä

Êîëè «ñóääÿ» âõîäèòü ó «çàë çàñіäàíü», óñі ïðèñóòíі âñòà-
þòü. Ó÷àñíèêè «ïðîöåñó» çâåðòàþòüñÿ äî «ñóääі»: «Âàøà
÷åñòü!» і ïіäíÿâøèñü, äàþòü ñâіä÷åííÿ.
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1
• Підготовча

частина
судового
засідання

2
• Розгляд

справи 
по суті

3
• Судові

дебати

4
• Прийняття і 
проголошення 

судового 
рішення

Ó ïіäãîòîâ÷іé ÷àñòèíі «ñóäîâîãî ðîçãëÿäó» ïåðåâіðÿєòüñÿ
ïðèñóòíіñòü ó÷àñíèêіâ ïðîöåñó. Ââàæàéòå, ùî âîíà îáîâ’ÿçêî-
âà äëÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè. Òàêîæ â іãðîâîìó ñóäі ïîòðіáíî âèõî-
äèòè ç òîãî, ùî «âіäïîâіäà÷» íå ïîãîäæóєòüñÿ ç ïîçîâîì, à
«ïîçèâà÷» âіä ñâîєї «çàÿâè» íå âіä-
ìîâëÿєòüñÿ, à òàêîæ ñòîðîíè íå
áàæàþòü óêëàäàòè ìèðîâó óãîäó.
Âîíè íà÷åáòî ìàþòü íàìіð çàõèùà-
òèñÿ «äî êіíöÿ».

Ïîòіì «ñóääÿ» âіäêðèâàє «ñóäîâå
çàñіäàííÿ» і îãîëîøóє, ÿêà ñïðàâà
ïіäëÿãàє ðîçãëÿäó. Ïðèáóëі «ñâіä-
êè» âèëó÷àþòüñÿ іç ñóäîâîї çàëè 
(ïðîòå â íàâ÷àëüíèõ öіëÿõ öå ëèøå
іìіòóєòüñÿ). Âåñü õіä «ïðîöåñó» çà-
íîòîâóє «ñåêðåòàð».

Äîñëіäæåííÿ îáñòàâèí ñïðàâè
ðîç ïî÷èíàєòüñÿ ç êîðîòêîї äîïîâіäі
«ñóääі». Ïіñëÿ öüîãî ñòîðîíè äîïîâ-
íþþòü òà óòî÷íþþòü ñâîї âèìîãè
òà çàïåðå÷åííÿ. Çàñëóõîâóєòüñÿ ñïå-
öіàëіñò («ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî
îðãàíó (îðãàíó ñàìîâðÿäóâàííÿ ÷è 
ãðîìàäñüêîї îðãàíіçàöії) іç çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷іâ»). Ó÷àñíè êè «ïðî-
öåñó» ñòàâëÿòü îäèí îäíîìó çàïè-
òàííÿ. Ïîòіì «ñóä» ïåðåõîäèòü äî
äîñëіäæåííÿ òà ïåðåâіðêè äîêàçіâ.

Äîïèò ñâіäêіâ ïðîâîäèòüñÿ ç äîòðèìàííÿì óñòàíîâëåíîãî
çàêîíîì ïîðÿäêó:

– ñïî÷àòêó çàñëóõîâóþòüñÿ ïîêàçàííÿ ñâіäêіâ, âèêëèêàíèõ
çà іíіöіàòèâîþ ïîçèâà÷à;

– ïîòіì äîïèòóþòüñÿ ñâіäêè ç áîêó âіäïîâіäà÷à.
Ïåðåä äîïèòîì ñâіäêіâ «ñóääÿ» âñòàíîâëþє їõ îñîáè і ïîïåðå-

äæàє ïðî êðèìіíàëüíó âіäïîâіäàëüíіñòü çà âіäìîâó âіä äàâàííÿ
ïîêàçàíü òà çàâіäîìî íåïðàâäèâі ïîêàçàííÿ. Ïðèïóñêàєòüñÿ,
ùî «ñâіäêàì» âèïîâíèëîñü 16 ðîêіâ.

Ïіäãîòîâ÷à ÷àñòèíà

Ñóäîâèé ïðîöåñ
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Ó ñïîðі âîíè ìîæóòü íàâîäèòè ôàêòè: êóïіâëі òîâàðó â êîí-
êðåòíîãî ïðîäàâöÿ, âèÿâëåííÿ íåäîëіêіâ òîâàðó, çâåðíåííÿ
ç ïðåòåíçієþ. Ïіñëÿ öüîãî «ñâіäêàì» ìîæóòü áóòè ïîñòàâëåíі
çàïèòàííÿ. Ïåðøîþ, ÿê і â ñïðàâæíüîìó ïðîöåñі, ñòàâèòü 
çàïèòàííÿ îñîáà, çà çàÿâîþ ÿêîї âèêëèêàíî «ñâіäêà», à ïîòіì 
é іíøі ó÷àñíèêè «ïðîöåñó». Ïðè öüîìó âіäõèëÿþòüñÿ çàïè-
òàííÿ, ùî íå ìàþòü ñòîñóíêó äî ñïðàâè.

Ïіñëÿ äîïèòó «ñâіäêіâ», «ñóä» ïåðåõîäèòü äî äîñëіäæåííÿ
ïèñüìîâèõ äîêàçіâ: «äîãîâіð», «÷åê» òîùî.

Ðå÷îâі äîêàçè (òîâàð, ðåçóëüòàòè íàäàíèõ ïîñëóã, ðåçóëüòà-
òè ðîáîòè), ùî ìàþòü ñòîñóíîê äî ñïðàâè, âèâ÷àþòüñÿ øëÿõîì
îãëÿäó. Âîíè ïðåäñòàâëÿþòüñÿ ó÷àñ íèêàì «ïðîöåñó», ó òîìó
÷èñëі «åêñïåðòàì» і «ñâіäêàì». Ó ðàçі ïîòðåáè «ñóääÿ» ïðè-
çíà÷àє «åêñïåðòèçó». Â «åêñïåðòíîìó âèñíîâêó» ïðî ïðåäìåò
äîñëіäæåííÿ âêàçóєòüñÿ ïðî íåäîëіêè, ÿêі âèÿâëåíî.

Ïіñëÿ âèñòóïó «åêñïåðòà» ñëîâî íàäàєòüñÿ «ïðåäñòàâíèêó
äåðæàâíîãî îðãàíó ÷è ãðîìàäÿíñüêîї îðãàíіçàöії іç çàõèñòó
ïðàâ ñïîæèâà÷іâ». Ïіñëÿ ðîçãëÿäó âñіõ äîêàçіâ «ñóääÿ» îãîëî-

øóє âèâ÷åííÿ ñïðàâè çàêіí÷åíèì,
ïіñëÿ öüîãî ïî÷èíàþòüñÿ ñóäîâі
äåáàòè.

Ïіä ÷àñ ñóäîâèõ äåáàòіâ ïіäáè-
âàþòüñÿ ïіäñóìêè äîñëіäæåííÿ
âñіõ îáñòàâèí «ñïðàâè» і äîêàçіâ.
Ó÷àñíèêè «ñïðàâè» ðîáëÿòü ñâîї
âèñíîâêè íà ïіäñòàâі äîñëіäæóâà-
íèõ ìàòåðіàëіâ. Ñïî÷àòêó ñëîâî
íàäàєòüñÿ «ïîçèâà÷ó», ïîòіì –
«âіäïîâіäà÷ó». Îñòàííіì âèòóïàє
«ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî îðãàíó
÷è ãðîìàäÿíñüêîї îðãàíіçàöії іç çà-
õèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷іâ».

Ïіñëÿ ñóäîâèõ äåáàòіâ «ñóääÿ»
éäå â «íàðàä÷ó êіìíàòó».

Ñóääÿ ðîçãëÿäàє òà âèðіøóє:
à)   ÷è ìàëè ìіñöå îáñòàâèíè,

ÿêèìè îáґðóíòîâóâàëèñÿ âèìîãè
òà çàïåðå÷åííÿ, і ÿêèìè äîêàçàìè
âîíè ïіäòâåðäæóþòüñÿ;

á) ÷è є іíøі ôàêòè÷íі äàíі (ïðî-
ïóùåííÿ ñòðîêó ïîçîâíîї äàâíî-
ñòі), ÿêі ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ âèðі-
øåííÿ ñïðàâè;

Ñóäîâå ðіøåííÿ

Ñóäîâі äåáàòè
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æèâà÷іâ» ìàє áóòè âèðіøåíà ñïðàâà – ÷è ñëіä ïîçîâ çàäîâîëü-
íèòè àáî â ïîçîâі âіäìîâèòè.

Ïіñëÿ ïіäïèñàííÿ ðіøåííÿ і ïîâåðíåííÿ äî «çàëè ñóäîâîãî
çàñіäàííÿ» «ñóääÿ» îãîëîøóє ñâîє ðіøåííÿ. Óñі ïðèñóòíі çà-
ñëóõîâóþòü éîãî ñòîÿ÷è. Ïîòіì «ñóääÿ» ïîÿñíþє ïîðÿäîê
îñêàðæåííÿ ðіøåííÿ, à òàêîæ ïðàâà íà îçíàéîìëåííÿ ç «ïðî-
òîêîëîì ñóäîâîãî çàñіäàííÿ». Äî ðå÷і, áëàíê ïðîòîêîëó ïî-
òðіáíî ïіäãîòóâàòè, ïåðåäáà÷èâøè â íüîìó òàêі ïóíêòè:

 ðіê, ìіñÿöü, ÷èñëî і ìіñöå ñóäîâîãî çàñіäàííÿ;
 íàéìåíóâàííÿ ñóäó, ÿêèé ðîçãëÿäàє ñïðàâó, ñêëàä ñóäó,

«ñåêðåòàð» ñóäîâîãî çàñіäàííÿ;
 íàéìåíóâàííÿ «ñïðàâè»;
 äàíі ïðî ðîç’ÿñíåííÿ ïðàâ і îáîâ’ÿçêіâ ó÷àñíèêіâ «ïðî-

öåñó».
Ó÷èòåëü áåðå íà ñåáå ôóíêöії âèùîãî ñóäó, êóäè é ïîäàєòüñÿ

ñêàðãà íà óõâàëåíå ðіøåííÿ.

омашнє завдання

1. Ïåðåãëÿíüòå ñåðіþ íàâ÷àëüíèõ âіäåîôіëüìіâ «Çíàéîì-
ñòâî іç ñóäîì»:

 Çíàéîìñòâî іç ñóäîì. Ôіëüì 1.
ttps://www.youtube.com/watch?v=3IU-EzxHCaQ
 Çíàéîìñòâî іç ñóäîì. Ôіëüì 3. Öèâіëüíèé ïðîöåñ
ttps://www.youtube.com/watch?v=MAG9MUdpFv4
 Çíàéîìñòâî іç ñóäîì. Ôіëüì 6. Єâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ

ëþäèíè
ttps://www.youtube.com/watch?v=dT2OFp8Jsww
2. Ïîäóìàéòå, ÷è òî÷íî âіäïîâіäíî äî çàêîííîї ïðîöåäóðè

âè çìîäåëþâàëè ñóäîâå çàñіäàííÿ? ×è áóëî ïîðóøåííÿ ïðîöå-
äóðè ñóäîâîãî çàñіäàííÿ? ßêі åëåìåíòè ìîäåëþâàííÿ ñóäîâîãî
çàñіäàííÿ âè ìîãëè á óäîñêîíàëèòè ïіñëÿ ïåðåãëÿäó íàâ÷àëü-
íèõ ôіëüìіâ?

Завдання для узагальнення за темою
І. Äàéòå âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ.

1. ßêі âè çíàєòå ïðîôåñії, ùî ïîâ’ÿçàíі ç þðèñïðóäåíöієþ?
2. Íàâåäіòü ïðèêëàäè æèòòєâèõ ñèòóàöіé, çà ÿêèõ âèíèêàє

ïîòðåáà çâåðíóòèñÿ äî þðèñòà.
3. Íàâåäіòü ïðèêëàäè âèäіâ äіÿëüíîñòі ïðîêóðîðà (íîòàðіó-

ñà, àäâîêàòà).
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ìàþòü íàìіð ñòàòè ñóääåþ (àäâîêàòîì, íîòàðіóñîì, ïîëіöåé-
ñüêèì, òîùî)?

5. Ïåðåðàõóéòå âàøі ïðàâà ïіä ÷àñ ñïіëêóâàííÿ ç ïîëіöåé-
ñüêèì, äіëüíè÷íèì îôіöåðîì ïîëіöії, ñëіä÷èì.

ІІ. Âèêîíàéòå òåñòîâі çàâäàííÿ.

1. Äî ôóíêöіé ïðîêóðàòóðè íå íàëåæèòü
À Çäіéñíåííÿ ïðàâîñóääÿ
Á Ïіäòðèìêà äåðæàâíîãî îáâèíóâà÷åííÿ â ñóäі
Â Íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîíіâ îðãàíàìè, ùî ïðîâàäÿòü

îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâó äіÿëüíіñòü, äіçíàííÿ
Ã Íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì çàêîíіâ ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ñóäî-

âèõ ðіøåíü ó êðèìіíàëüíèõ ñïðàâàõ

2. ßêà âèìîãà íå âèñóâàєòüñÿ äî îñîáè, ùî ìîæå áóòè ðåêî-
ìåíäîâàíà êâàëіôіêàöіéíîþ êîìіñієþ íà ïîñàäó ñóääі?

À Âèùà þðèäè÷íà îñâіòà
Á Ñòàæ ðîáîòè â ãàëóçі ïðàâà íå ìåíø ÿê òðè ðîêè
Â Ïðîæèâàííÿ â Óêðàїíі íå ìåíø ÿê 10 ðîêіâ
Ã Âîëîäіííÿ òðüîìà ìîâàìè

3. Ðîçñòàâòå â ëîãі÷íіé ïîñëіäîâíîñòі åòàïè ñóäîâîãî ðîç-
ãëÿäó ñïðàâè.

À Ñóäîâі äåáàòè
Á Ðîçãëÿä ñïðàâè ïî ñóòі
Â Ïіäãîòîâ÷à ÷àñòèíà ñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ
Ã Ïðèéíÿòòÿ і ïðîãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ðіøåííÿ

4. Óñòàíîâіòü âіäïîâіäíіñòü ôóíêöіîíàëüíèõ îáîâ’ÿçêіâ þðèñ-
òіâ ç êîíêðåòíîþ þðèäè÷íîþ ïðîôåñієþ.

1 Óïîâíîâàæåíà äåðæàâîþ ôіçè÷íà îñî áà, 
ÿêà ïîñâіä÷óє ïðàâà, à òàêîæ ôàêòè, ùî
ìàþòü þðèäè÷íå çíà÷åííÿ, òà â÷èíÿє іíøі 
äії, ïåðåäáà÷åíі çàêîíîì, ç ìåòîþ íàäàííÿ
їì þðèäè÷ íîї âіðîãіäíîñòі, à òàêîæ çäіéñ-
íþє ôóíêöії äåðæàâíîãî ðåєñòðàòîðà ïðàâ
íà íåðóõîìå ìàéíî

2 Ïðîôåñіîíàë, ùî çäіéñíþє âіä іìåíі 
äåðæàâè ïðàâîñóääÿ

3 Þðèñò, ÿêèé íàäàє ïðàâîâó äîïîìîãó
ãðîìàäÿíàì

4 Øòàòíèé ïðàöіâíèê þðèäè÷íîї îñîáè, ùî
çàáåçïå÷óє äîòðèìàííÿ çàêîíî äàâñòâà, ÿê
îðãàíіçàöієþ, òàê і ùîäî îðãàíіçàöії ç áîêó
іíøèõ ó÷àñíèêіâ ïðàâîâіäíîñèí

À Ñóääÿ
Á Þðèñ-

êîíñóëüò
Â Àäâîêàò
Ã Íîòàðіóñ
Ä Ñëіä÷èé
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íà åòàïі
À Ïðèéíÿòòÿ і ïðîãîëîøåííÿ ñóäîâîãî ðіøåííÿ
Á Ñóäîâèõ äåáàòіâ
Â Ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî ñóòі
Ã Ïіäãîòîâ÷îї ÷àñòèíè ñóäîâîãî ðîçñëіäóâàííÿ

6. Ïîëіöåéñüêèé ÍÅ ìàє ïðàâà âèìàãàòè â îñîáè ïðåä’ÿâëåí-
íÿ íåþ äîêóìåíòіâ, ùî ïîñâіä÷óþòü îñîáó, òà/àáî äîêóìåíòіâ,
ùî ïіäòâåðäæóþòü âіäïîâіäíå ïðàâî îñîáè, ó ðàçі:

À ßêùî îñîáà ìàє çîâíіøíі îçíàêè, ñõîæі íà çîâíіøíі îç-
íàêè îñîáè, ÿêà ïåðåáóâàє â ðîçøóêó, àáî áåçâіñíî çíè-
êëîї îñîáè

Á ßêùî іñíóє äîñòàòíüî ïіäñòàâ ââàæàòè, ùî îñîáà â÷èíè-
ëà àáî ìàє íàìіð â÷èíèòè ïðàâîïîðóøåííÿ

Â ßêùî â îñîáè є çáðîÿ, áîєïðèïàñè, íàðêîòè÷íі çàñîáè òà
іíøі ðå÷і, îáіã ÿêèõ îáìåæåíî àáî çàáîðîíåíî, àáî äëÿ
çáåðіãàííÿ, âèêîðèñòàííÿ ÷è ïåðåâåçåííÿ ÿêèõ ïîòðіáåí
äîçâіë, ÿêùî âñòàíîâèòè òàêі ïðàâà іíøèì ÷èíîì íå-
ìîæëèâî

Ã ßêùî îñîáà â áàíêіâñüêіé óñòàíîâі çäіéñíþє ïîêóïêó/
ïðîäàæ âàëþòíèõ öіííîñòåé

7. Ó ðàçі íàãàëüíîї ïîòðåáè çàïîáіãòè çëî÷èíîâі ÷è éîãî
ïðèïèíèòè óïîâíîâàæåíі íà òå çàêîíîì îðãàíè ìîæóòü çàñòî-
ñóâàòè òðèìàííÿ îñîáè ïіä âàðòîþ ÿê òèì÷àñîâèé çàïîáіæ-
íèé çàõіä, îáґðóíòîâàíіñòü ÿêîãî ìàє áóòè ïåðåâіðåíà ñóäîì
ïðîòÿãîì:

À Òðüîõ ãîäèí
Á Äâàíàäöÿòè ãîäèí
Â Äâàäöÿòè ÷îòèðüîõ ãîäèí
Ã Ñåìèäåñÿòè äâîõ ãîäèí

8. Àäìіíіñòðàòèâíå çàòðèìàííÿ îñîáè, ÿêà â÷èíèëà àäìіíі-
ñòðàòèâíå ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæå òðèâàòè íå áіëüø ÿê

À Òðè ãîäèíè
Á Äâàíàäöÿòü ãîäèí
Â Äâàäöÿòü ÷îòèðè ãîäèíè
Ã Ñіìäåñÿò äâі ãîäèíè

9. Äîïèò ìàëîëіòíüîї àáî íåïîâíîëіòíüîї îñîáè íå ìîæå
ïðîäîâæóâàòèñÿ áåç ïåðåðâè ïîíàä

À Òðèäöÿòü õâèëèí
Á Ñîðîê ï’ÿòü õâèëèí
Â Îäíó ãîäèíó
Ã Òðè ãîäèíè
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òåé çà Êðèìіíàëüíèì ïðîöåñóàëüíèì êîäåêñîì Óêðàїíè:
À Ïðîâåäåííÿ äîïèòó â ïðèñóòíîñòі çàêîííîãî ïðåäñòàâíè-

êà, ïåäàãîãà àáî ïñèõîëîãà, à çà ïîòðåáè – ëіêàðÿ
Á Äîïèò ìàëîëіòíüîї àáî íåïîâíîëіòíüîї îñîáè íå ìîæå

ïðîäîâæóâàòèñÿ áåç ïåðåðâè ïîíàä îäíó ãîäèíó, à çàãà-
ëîì – ïîíàä äâі ãîäèíè íà äåíü

Â Îñîáàì, ÿêі íå äîñÿãëè øіñòíàäöÿòèðі÷íîãî âіêó, ðîç’ÿñ-
íþєòüñÿ îáîâ’ÿçîê ïðî íåîáõіäíіñòü äàâàííÿ ïðàâäèâèõ 
ïîêàçàíü, íå ïîïåðåäæóþ÷è ïðî êðèìіíàëüíó âіäïîâі-
äàëüíіñòü çà âіäìîâó âіä äàâàííÿ ïîêàçàíü і çà çàâіäîìî 
íåïðàâäèâі ïîêàçàííÿ

Ã Ìàëîëіòíþ îñîáó âіêîì äî 10 ðîêіâ çàáîðîíÿєòüñÿ äîïè-
òóâàòè ÿê ñâіäêà

ІІІ. Þðèäè÷íà êëіíіêà «Êîëè âàì ïîòðіáíà þðèäè÷íà äî-
ïîìîãà».

À) Âіêòîðó Ïðàöåëþáíîìó äðóãèé ìіñÿöü çàòðèìóþòü çàð-
ïëàòó.

1. ×è ïîòðіáíî éîìó çâåðòàòèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïîìîãîþ?
À Òàê
Á Íі
Â Ïîòðіáíî çâåðòàòèñÿ ëèøå äî äåðæàâíèõ îðãàíіâ
Ã Ïîòðіáíî çâåðòàòèñÿ ëèøå äî ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé

2. Äî ÿêîї ãàëóçі ïðàâà íàëåæèòü öÿ ïðîáëåìà?
À Êðèìіíàëüíîãî ïðàâà
Á Ôіíàíñîâîãî ïðàâà
Â Òðóäîâîãî ïðàâà
Ã Ñіìåéíîãî ïðàâà

3. Äî ÿêîãî îðãàíó ìîæíà çâåðíóòèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ ç óêàçàíîї ïðîáëåìè?

À Ïðîôñïіëêîâîãî êîìіòåòó
Á Àðáіòðàæíîãî ñóäó
Â Äåðæàâíîї òðóäîâîї іíñïåêöії
Ã Ïðîêóðàòóðè
Ґ Ïîëіöії
Ä Öåíòðó ðîçâ’ÿçàííÿ êîíôëіêòіâ
Å Ñóäó
Æ Íîòàðіàëüíîї êîíòîðè

Á) Ãàëèíà Äîáðîçè÷ëèâà âèðіøèëà âñèíîâèòè (óäî÷åðèòè)
äèòèíó ç äèòáóäèíêó.

1. ×è ïîòðіáíî їé çâåðíóòèñÿ çà þðèäè÷íîþ êîíñóëüòàöієþ
іç öієї ïðîáëåìè?
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Á Íі
Â Ïîòðіáíî çâåðòàòèñÿ ëèøå äî äåðæàâíèõ îðãàíіâ
Ã Ïîòðіáíî çâåðòàòèñÿ ëèøå äî ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé

2. Äî ÿêîї ãàëóçі ïðàâà íàëåæèòü öÿ ïðîáëåìà?
À Êðèìіíàëüíîãî ïðàâà
Á Àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâà
Â Öèâіëüíîãî ïðàâà
Ã Ñіìåéíîãî ïðàâà

3. Äî ÿêîãî îðãàíó ìîæíà çâåðíóòèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ ç óêàçàíîї ïðîáëåìè?

À Ïîëіöії
Á Ïðîêóðàòóðè
Â Þðèäè÷íîї êîíñóëüòàöії
Ã Ñóäó
Ґ Äî íîòàðіàëüíîї êîíòîðè
Ä Îðãàíó îïіêè òà ïіêëóâàííÿ
Å ÑÁÓ
Æ Ñëóæáè çі ñïðàâ äіòåé
Ç Ñіëüñüêîї (ñåëèùíîї, ìіñüêîї) ðàäè

Â) Ñåðàôèìà Ïåòðіâíà ìàє 75 ðîêіâ, òðèâàëèé ÷àñ ñòðàæ-
äàє âіä ïîñòіéíèõ ñâàðîê, êðèêіâ, ãîëîñíîї ìóçèêè ïіçíî ââå÷åðі
òà âíî÷і, ÿêі ëóíàþòü ç êâàðòèðè ñóñіäіâ.

1. ×è ïîòðіáíî їé çâåðíóòèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç
âêàçàíîї ïðîáëåìè?

À Òàê
Á Íі
Â Ïîòðіáíî çâåðíóòèñÿ ëèøå äî äåðæàâíèõ îðãàíіâ
Ã Ïîòðіáíî çâåðíóòèñÿ ëèøå äî ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé

2. Äî ÿêîї ãàëóçі ïðàâà íàëåæèòü âêàçàíà ïðîáëåìà?
À Êðèìіíàëüíîãî ïðàâà
Á Àäìіíіñòðàòèâíîãî ïðàâà
Â Êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà
Ã Ñіìåéíîãî ïðàâà

3. Äî ÿêîãî îðãàíó ìîæíà çâåðíóòèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ?

À Ïîëіöії
Á Ïðîêóðàòóðè
Â Þðèäè÷íîї êîíñóëüòàöії
Ã Ñóäó
Ґ Íîòàðіàëüíîї êîíòîðè
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ÑÁÓ
Å Ñіëüñüêîї (ñåëèùíîї, ìіñüêîї) ðàäè
Æ Àðáіòðàæíîãî ñóäó

Ã) Ñåðãіé Ñòåïàíîâè÷, ÿêèé ïåðåáóâàє â ëіêàðíі â çâ’ÿçêó ç 
òÿæêîþ õâîðîáîþ, âèðіøèâ íàïèñàòè çàïîâіò.

1. ×è ïîòðіáíî éîìó çâåðíóòèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïîìîãîþ?
À Òàê
Á Íі
Â Ïîòðіáíî çâåðíóòèñÿ ëèøå äî äåðæàâíèõ îðãàíіâ
Ã Ïîòðіáíî çâåðíóòèñÿ ëèøå äî ãðîìàäñüêèõ îðãàíіçàöіé

2. Äî ÿêîї ãàëóçі ïðàâà íàëåæèòü âêàçàíà ïðîáëåìà?
À Öèâіëüíîãî ïðàâà
Á Êîíñòèòóöіéíîãî ïðàâà
Â Ñіìåéíîãî ïðàâà
Ã Ôіíàíñîâîãî ïðàâà

3. Äî ÿêîãî îðãàíó ìîæíà çâåðíóòèñÿ çà þðèäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ ç âêàçàíîї ïðîáëåìè?

À Ïðîêóðàòóðè
Á Ñóäó
Â Íîòàðіàëüíîї êîíòîðè
Ã ÑÁÓ
Ґ Ãîëîâíîãî ëіêàðÿ
Ä Ñіëüñüêîї (ñåëèùíîї, ìіñüêîї) ðàäè
Å ×åðãîâîãî ëіêàðÿ
Æ Ïîëіöії

 ІV. Ðîçâ’ÿæіòü þðèäè÷íó ñèòóàöіþ.

Çà ó÷àñòü ó íåñàíêöіîíîâàíîìó ìіòèíãó 17-ðі÷íîãî Ìèêîëó 
òà 16-ðі÷íîãî Îëåãà áóëî ïðèòÿãíóòî äî âіäïîâіäàëüíîñòі. Äî 
Ìèêîëè áóëî çàñòîñîâàíî àäìіíіñòðàòèâíèé àðåøò ñòðîêîì íà 
15 äіá, à äî Îëåãà – іíøèé âèä àäìіíіñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ –
øòðàô.

• Äàéòå ïðàâîâèé àíàëіç ñèòóàöії. Âèçíà÷òå ïіäñòàâè òà ïðà-
âîìіðíіñòü ïðèòÿãíåííÿ äî äàíîãî âèäó âіäïîâіäàëüíîñòі. 

V. Òâîð÷å çàâäàííÿ.
Ïіäãîòóéòå ïðîìîâó «Ïðàâî ëþäèíè íà çàõèñò ó ñóäі» çà 

ïëàíîì:
• Âñòóïíà ÷àñòèíà (ìîæå áóòè ó âèãëÿäі ðèòîðè÷íîãî ïè-
òàííÿ, ãó÷íîãî âèñëîâó âіäîìîãî äіÿ÷à, іñòîðè÷íîãî ôàêòó
àáî ó âèãëÿäі іíøèõ âëó÷íèõ çíàõіäîê ïðîìîâöіâ).

• Îñíîâíà ÷àñòèíà (3–4 òåçè íà çàõèñò äóìêè).
• Çàêëþ÷íà ÷àñòèíà (âèñíîâîê).
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