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Навчальний посібник, який насправді є підручником, може бути використано 
для викладання таких дисциплін як «Правознавство», «Основи конституційного 
права України», «Трудове право», «Фінансове право». Його створено передусім 
для студентів негуманітарних вищих навчальних закладів, а також – коледжів, 
технікумів, училищ, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл. У ньому стисло, у формі 
конспектів лекцій, викладено 37 тем (занять), до кожної з яких додано її мету, 
основні поняття, список рекомендованих джерел, нормативно-правові акти та 
літературу, словничок, схеми і таблиці, витяги з джерел та НПА, тести, завдання, 
питання для роздумів та обговорення, теми повідомлень та рефератів, 
кросворди, правові диктанти. У кінці наведено перелік питань до модульних 
контрольних робіт і екзаменаційних білетів, навчальну програму. У додатках 
можна познайомитися з правовим календарем, збагатитись юридичними 
афоризмами, цікавинками.

Увага читача постійно звернена до внутрішньопредметних і міжпредметних 
зв’язків. У посібнику чимало авторських ідей, думок, знахідок, новинок.

Для студентів, учнів, викладачів, усіх тих, хто хоче підвищити рівень своєї 
правової культури.
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СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Вельмишановний читачу!
Уже перша стаття чинної Конституції України передбачає розбудову правової Української 

держави. Активна й усвідомлена участь українських громадян, передусім молодих, у цьому процесі 
вимагає від них необхідного мінімуму знань основ правознавства. Доклавши певних зусиль, їх можна 
почерпнути з підручників, посібників, курсів лекцій, довідників, енциклопедій, наукових видань, які 
останнім часом не лише наповнюють ринок навчальної юридичної літератури, а й конкурують на 
ньому. Проте й досі є потреба у виданні навчальних книг із правознавства, які не лише кількісно, а й 
за змістом і структурою, формою викладу навчально-методичного матеріалу відповідали б вимогам 
сьогодення та взаємодоповнювали одні одних.

Цією книжкою (оновлений на 60 відсотків «Порадник із правознавства») її автор хоче полегшити 
ваше прагнення чи завдання здобути знання з основ правознавства, адже в ній поєднано елементи 
навчального посібника і навчального підручника, довідника і словника, хрестоматії та інших 
допоміжних засобів для активізації вивчення дисципліни.

Запропоновані «Правничі студії» – це щонайменше чотири посібники в одному: «Право-
знавство», «Основи конституційного права», «Трудове право» і «Фінансове право».

Ці «Правничі студії» складаються з тридцяти семи тем, які, згідно з навчальною і робочою 
програмами, можна виносити на лекційні та семінарські заняття. Як правило, на семінари згаданими 
програмами неюридичних вишів відводиться дев’ять тем, а отже, і викладач, і студенти мають 
можливість вибору залежно від специфіки навчального закладу. Решта тем може бути відведена для 
самостійної чи індивідуальної роботи.

Автор свідомо наголошує на таких провідних галузях права, як конституційне, цивільне, шлюбно-
сімейне, трудове, адміністративне, фінансове, екологічне, кримінальне, а також на юрисдикційній 
діяльності, оскільки знання з них чи не найбільше знадобляться випускникові на виробництві та в 
повсякденному житті.

У посібнику враховано концепцію комплексного вивчення суспільних, у тому числі юридичних, 
наук, міжпредметні (міжгалузеві) зв’язки, поступовість і наступність у нагромадженні знань. 
Студентові нагадується або пропонується згадати самому знання, здобуті в межах шкільного курсу 
з правознавства, інших дисциплін, а також на попередніх заняттях, анонсується їхню сув’язь із 
наступними темами.

Варто нагадати, що семінарські й практичні заняття є однією з найоптимальніших форм 
опанування знань із будь-якої дисципліни. Готуючись до цих занять та активно працюючи на них, 
студент набуває навичок самостійно працювати і творчо мислити, аналізувати й оцінювати явища, 
дії, джерела та норми права, робити висновки. Головна мета семінару – поглибити і систематизувати 
вивчення найважливіших, найскладніших та найактуальніших тем навчального курсу. Вони 
покликані не лише повторити, а перш за все доповнити і поглибити знання, здобуті на лекціях. 
Зрозуміло, щоб досягти цієї мети, студент, зважаючи на специфіку навчання у вищій чи навіть 
середній загальноосвітній школі, повинен самостійно вибрати рекомендовані джерела, НПА та 
літературу, опрацювати їх.

Практикою усталено кілька типів (форм) занять. Найпоширенішим є проведення семінарського 
заняття у формі заслуховування відповідей (бесіди, співбесіди) студентів на питання плану. Інша 
форма передбачає заслуховування та обговорення під керівництвом викладача рефератів*, 
заздалегідь підготовлених студентами. Це так звані традиційні форми проведення занять. Можна 
вдатись і до менш традиційних, скажімо, рольової гри. Звичайно, ці типи занять можна поєднувати, 
використовувати й інші, наприклад, мультимедійні презентації. Найважливіше, щоб вони разом 
із лекційними заняттями, самостійною, індивідуальною роботою, модульною та екзаменаційною 
перевіркою знань допомогли студентові знати: 

1) на понятійному рівні: предмет, методологію основ теорії та історії держави і права, конс-
ти  туційного, адміністративного, цивільного, сімейного, трудового, фінансового, екологічного, 
кримінального та інших галузей права, їхніх інститутів і норм, основні категорії та поняття;

*Р е ф е р а т (від лат. rеfеrо – доповідаю, повідомляю) – письмове дослідження на певну тему, що містить 
критичний огляд використаних НПА, джерел, літератури, їх список.
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2) на фундаментальному рівні: зміст теорії та історії держави і права, програмних галузей права, 
їх відмінність і взаємозалежність, систему і джерела права;

3) на практично-творчому рівні: значення найважливіших понять і категорій права, правових 
діянь у розбудові правової, соціальної, демократичної і національної держави;

уміти:
1) на репродуктивному* рівні: показувати розуміння основних правових понять і категорій, ана-

лізувати найбільш значимі норми вивчених галузей права;
2) на евристичному** рівні: готувати наукові повідомлення та реферати, виробити навички само-

стійної роботи над першоджерелами та науковою літературою, навчальними посібниками та під-
ручниками, довідниками, енциклопедіями, науковими і періодичними виданнями, формулювати 
власний погляд на правову систему України в контексті світової;

3) на творчому рівні: застосовувати здобуті знання та навички у практичній роботі за фахом, ви  в-
ченні інших дисциплін, поповнювати їх шляхом самоосвіти та самовдосконалення, збагачувати пра-
вову культуру – власну та свого оточення.

Студентові варто пам’ятати, що дисципліна «Правознавство» вивчається на основі знань, 
здобутих у середній школі з «Основ правознавства», української та всесвітньої історії. Вона 
має структурно-логічні зв’язки з вишівськими дисциплінами: «Історія України», «Політологія», 
«Філософія», «Фінансове право», «Банківське право», «Господарське право» та деякими іншими.

З врахуванням загальноуніверситетської навчальної програми розділи «Конституційне право» і 
«Трудове право» написані так, щоб їх можна було використати як самостійні посібники для читання 
курсу лекцій з дисциплін «Основи конституційного права України» і «Трудове право».

Використовуючи цей посібник (підручник) для підготовки семінарського заняття чи з іншою 
метою, насамперед слід уважно ознайомитися з його структурою. Вона викладена у змісті, з 
якого видно, що внутрішня структура матеріалів усіх занять є однотипною. Стрижневими серед 
них є конспекти лекцій з тем, які розглядаються на ньому. Логічно доповнюють його «Схеми і 
таблиці». Виклад теоретичного матеріалу обов’язково слід підкріпити посиланнями на джерела 
та НПА (нормативно-правові акти). Для усвідомленого висвітлення питань теми треба опанувати 
словничок до неї. Далі варто перевірити набуті знання шляхом розв’язання тестів, завдань, 
кросвордів, осмисленням питань для роздумів та обговорення написання правових диктантів. Для 
розлогішої усної відповіді на питання семінару, а також для написання повідомлень та рефератів 
потрібно скористатися літературою та НПА, рекомендованими до кожного заняття і вміщеними 
в кінці посібника. Також варто використати «юридичні афоризми, анекдоти» та «історично-
правовий календар» (див. додатки). Пожвавити відповіді можна, використовуючи біографічні 
довідки тих мислителів і відомих правників, прізвища яких згадано в тексті посібника. Путівником 
під час підготовки до написання «Модуля» і складання іспиту стане «Перелік питань до модульного 
завдання».

На думку автора, цей посібник може бути корисним не лише студентам вищої школи, а й учням 
та студентам загальноосвітніх середніх шкіл, ліцеїв, технікумів і коледжів, усіх, хто цікавиться 
правознавством. Усі його теми мають міжпредметні зв’язки з відповідними загальнотеоретичними 
і галузевими правничими дисциплінами, а окремі – з політологією, історією, філософією та деякими 
іншими. Адже правові знання потрібні всім. Принаймні це випливає з конституційної норми про те, 
що «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності» (ст. 68).

P.  S.: Ви маєте право знати більше, але не маєте права знати менше, ніж є у цій книзі.

З повагою і найкращими побажаннями
Ігор Бегей

*Р е п р о д у к ц і я (від лат. re – префікс, що означає назад, знову + productio – виробництво, вироблення, 
твір) – 1) відтворення; 2) психол. відтворення втриманого в пам’яті.
**Е в р и с т и к а (від гр. heuriskо – знаходжу) – «мистецтво знаходити істину» – система логічних прийомів 
і методичних правил теоретичного дослідження.
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ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ
Держава, функції держави, ознаки держави, форма держави, правління державою, 

державний устрій, державний режим, монархія, республіка, федеративна держава, 
унітарна держава, демократія, авторитаризм, тоталітаризм, правова держава, соціальна 
держава, національна держава, апарат держави, органи держави.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Закріпити у студента знання про державу, її форми: правління, устрій, режим, а також 

теорії походження.

ПЛАН
1. Основні теорії походження держави і права.
2. Поняття, функції, ознаки та історичні типи держави.
3. Поняття правової, соціальної та національної держави.
4. Апарат, органи та форми держави.
4.1. Апарат і органи держави.
4.2. Форми правління державою.
4.3. Форми державного устрою.
4.4. Форми державного (політичного) режиму.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20, 68, 121, 124, 147).
2. Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 1990 р.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Абсолютизм (від лат. absolutus – безумовний, необмежений) – необмежена 

самодержавна влада, деспотична форма правління, яка ґрунтується на сваволі 
можновладця і за якої верховна влада неподільно належить одній особі – монархові 
(король, цар, султан, хан...). Виділяють деспотію, тиранію і режим освіченого абсолютизму. 
Для деспотії характерні необмежена влада правителя, безправ’я підданих (держави 
Стародавнього Сходу). Тиранія – одноособове правління тирана, який уживає суворих 
заходів щодо політичної опозиції (Стародавня Греція). Освічений абсолютизм – режим, 
що допускає певні права підданих (Франція XVIII ст.).
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Авторитаризм (від лат. autoritas – вплив, влада, наказ) – політичний режим, стиль 
урядування, що характеризується значним зосередженням влади в руках однієї особи або 
окремої групи, обмеженням політичних прав та свобод громадян і суспільно-політичних 
організацій, суворою регламентацією громадянської, ділової, творчої активності і 
звуженням повноважень представників органів.

Автократія (від грец. autokratia – самодержавність, самовладдя) – система управління 
суспільством, державою, за якої одній особі належить виключна і необмежена верховна 
влада.

Аристократія (від грец. аristos – кращий і kratos – влада) – найпривілейованіший 
стан або найвища родова знать у стародавньому та середньовічному суспільствах, а 
також форма державного правління, за якої аристократії належить уся повнота влади в 
країні; тепер – узагальнена назва представників панівних верств, а також духовної еліти.

Демократія (від грец. demos – народ і kratos – влада) – політичний лад, порядок 
здійснення влади, спосіб управління суспільними справами; практичне втілення ідеалів 
свободи, справедливості, рівності можливостей, людських прав; соціальна активність, 
участь громадян в ухваленні і здійсненні суспільних рішень, житті громади, у розв’язанні 
проблем.

Держава – організація суверенної політичної влади, воля якої поширюється на всю 
територію цієї держави та її громадян (підданих, населення) і покликана забезпечити 
управління суспільними принципами, забезпечити основні права особи і нації (одне з 
означень).

Делікт (від лат. delictum – провина, проступок) – правопорушення, тобто незаконна 
дія, проступок, злочин.

Деспотизм (від грец. despoteia – необмежена влада, despotes – володар) – форма 
суспільного врядування, що характеризується зосередженням у руках однієї людини всі-
єї повноти влади, яка ґрунтується не на законах, а на сваволі можновладця й позбавлен-
ні підвладних будь-яких політичних прав.

Дефініція (від лат. defi nitio – визначення) – логічне визначення поняття, встановлення 
основного змісту поняття.

Імперія (від лат. imperium – влада, панування) – позначення великої держави, 
що складається з метрополії та підпорядкованих центральній владі держав, народів, 
які примусово інтегровані до єдиної системи політичних, економічних, соціальних та 
культурних взаємовідносин. Імперії (світові держави) виникають унаслідок загарбання 
територій, колонізації та інших форм розширення впливу сильної держави, її експансії.

Конвергенція (від лат. convergere – наближатися, сходитися) – соціологічно-полі-
тична концепція, згідно з якою в сучасному суспільстві переважає тенденція до зближення 
соціальних систем – соціалістичної та капіталістичної. Може використовуватись і в теорії 
права.

Конфедерація, конфедеративна держава (від лат. соnfederatio – союз, товариство, 
об’єднання) – об’єднання незалежних держав із певною метою (наприклад, спільна 
оборона), які можуть мати один чи кілька спільних органів, але при цьому залишаються 
суб’єктами міжнародного права.

Монархія (грец. monarchia – єдиновладдя, влада однієї людини) – форма правління 
держави, за якої влада повністю або частково зосереджена в руках однієї людини і є, 
здебільшого, спадковою.

Пaтріархат (від грец. patriarches – глава роду) – епоха розвитку первіснообщинного 
ладу, що замінила матріархат; характеризується батьківським (патріархальним) родом, 
в якому відлік походження спорідненості ведеться по чоловічій лінії і чоловік займає 
панівне становище в сім’ї та суспільстві.
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Республіка (від лат. rеs – справа і publicus – суспільний, народний) – форма 
державного правління, за якої влада здійснюється виборними органами на чітко 
встановлений термін і з регламентованими повноваженнями.

Суверенітет (від франц. souverain – носій верховної влади) – стан незалежності 
державної влади від будь-якої іншої влади, який полягає в її праві та здатності самостійно, 
без втручання в них якоїсь іншої держави керувати своїм внутрішнім і зовнішнім життям.

Теократія (від грец. thеоs – бог і krаtоs – влада, букв. – боговладдя) – форма 
державного правління, за якої безпосереднім носієм влади вважається Бог, а її реалізація 
здійснюється переважно духовенством, главою церкви і кліру.

Тоталітаризм (лат. totalis – увесь, повний, цілий) – принцип і напрям, що містить 
характеристику політичних доктрин, передусім російського більшовизму, італійського 
фашизму й німецького націонал-соціалізму (нацизму), а також є одним із видів політичного 
режиму, за якого повністю нехтуються основні права людини, а держава контролює всі 
сфери її життя, навіть особисте.

Унітарна держава (франц. unitaire, від лат. unitas – єдність) – цілісна держава, 
частини якої є лише територіально-адміністративними підрозділами і не мають ознак 
державності.

Федерація, федеративна держава (від лат. federatіо – союз) – форма державного 
устрою, за якого складові частини держави мають ознаки державності, але не є суб’єктами 
міжнародного права.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
У процесі підготовки цієї та наступної тем виникає закономірне питання щодо 

первинності держави чи права. У пошуках відповіді на нього можна згадати філософську 
суперечку, яку започаткував 2,5 тис. років тому Аристотель із Платоном про першість 
свідомості чи буття. Вона триває й досі. Так само, на нашу думку, однозначно і категорично 
не можна стверджувати, що спершу виникла держава, а потім право, чи навпаки. Мабуть, 
на певному етапі (у первіснообщинному суспільстві) їх зародки розвивалися паралельно і 
стимулювали один одного. А вже з утворенням держави вона сама почала встановлювати 
правові норми, але все одно з урахуванням суспільної думки, звичаєвого права.

Вивчення цих тем студентові полегшать знання, набуті з курсу «Всесвітньої історії», 
«Історії України», шкільного курсу «Правознавство». Також варто мати на увазі, що вони 
перетинаються з «Історією держави і права», «Теорією права», «Політологією».

1. Основні теорії походження держави і права
Якою би не була держава, в ній завжди є дві 
держави, що ворогують між собою: одна – 
держава багатих, інша – бідних.

П л а т о н

Первинною за природою є держава 
у порівнянні з сім’єю та кожним з нас.

А р и с т о т е л ь

Уже кілька тисячоліть, мабуть, з часу виокремлення держави із суспільства в окремий 
і найважливіший політичний інститут, представники інтелектуально-духовної еліти різних 
часів і народів намагаються теоретично обґрунтувати її походження, а також виникнення 
права.
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Назвемо найвживаніші та найвідоміші сьогодні теорії:
• патріархальна, чи не найдавніша (Аристотель, Конфуцій, Роберт Філмер, Гуго 

Гроцій). Схематично вона виглядає так: сім’я (на чолі якої батько) – рід (складається із 
сімей на чолі зі старійшиною) – плем’я (складається з родів на чолі з вождем) – держава 
(утворена з племен під владою володаря (монарха));

• теологічна (Августин Аврелій, Тома Аквінський). Пояснює походження держави і 
права волею Бога. А отже, вони вічні і непорушні. Схожі до неї космічна й мусульманська 
(ісламська) теорії походження держави;

• договірна (Гуго Гроцій, Бенедикт Спіноза, Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо, Джон 
Локк). Держава утворюється внаслідок об’єднання людей між собою та укладення угоди 
між ними і правителем. Якщо той не дотримується угоди, то може бути усунений від 
влади. Таким договором сьогодні є конституція;

• органічна (Герберт Спенсер). Держава схожа на біологічний організм, як і він, має 
свої певні органи, які після виконання певних функцій відмирають.

• психологічна (Лев Петражицький). Потреба людини до державної організації 
зумовлена психікою більшості людей, якій, здебільшого, притаманна покірність, 
усвідомлення залежності від видатної особи;

• біологічно-расова (насильства, підкорення – Євген Дюрінг, Карл Кавцький, 
Людвіг Гумплович). Держава формується в результаті завоювання племен одне одним, 
поневолення одного народу іншим;

• технократична (Микола Михайловський). Держава і право є продуктом розвитку 
науки та техніки, необхідності регулювання взаємовідносин між ними;

• соціально-економічна (Льюїс Морген, Карл Маркс, Фрідріх Енгельс). Появу держави 
і права спричинило розшарування суспільства на верстви, групи, класи, які прагнуть до 
панування одних над одними.

На думку автора, цей перелік теорій утворення держави за умови належного наукового 
опрацювання можна доповнити ще однією – правовою (юридичною). Її вихідним пунктом 
має бути загальновизнане міжнародним співтовариством право кожної нації на політичне 
самовизначення, себто облаштування власного державного дому.

Практика державо- і правотворення доводить, що жодна з названих теорій не є 
самодостатньою. Сьогодні йдеться про численні варіанти їх конвергенції (поєднання). 
Запропонуйте й ви, шановний студенте (студентко), свої версії.

2. Поняття, функції, ознаки та історичні типи держави
Держава – організація, утворена однорідною владуючою верст-
вою на умовах міцної централізації на відповідній території.

М и х а й л о  Г р у ш е в с ь к и й

Свобода полягає в тому, щоб перетворити державу з органу, 
який стоїть над суспільством, в орган цілком підпорядкова-
ний цьому суспільству.

К а р л  М а р к с

Історію розвитку суспільства умовно можна поділити на два періоди: додержавний і 
державний.

Перший збігається з первіснообщинним ладом, основою політичної організації 
якого були: сім’я – рід – плем’я – союз племен. Відносини між членами цих об’єднань 
регулювалися загальними соціальними нормами (про це йтиметься далі), передусім – 
звичаями. Саме в надрах первісного суспільства проростають паростки права і держави.
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З часів Стародавнього світу до нинішнього дня мислителі й науковці намагаються 
дати означення поняття держави. З кількох їх десятків, а може, й сотень, затримаємось 
на таких.

Держава – це організація політичної влади домінуючої (панівної) частини населення 
в соціально неоднорідному суспільстві, за допомогою якої здійснюється керівництво 
суспільством в інтересах цієї його частини, а також управління загальносуспільними 
справами.

Держава – це суверенна, політико-територіальна організація, що має спеціальний 
апарат управління і примусу, здатна робити свої веління загальнообов’язковими 
для населення всієї країни, а також здійснювати керівництво та управління 
загальносуспільними справами.

Держава – це політико-територіальна організація, воля якої є обов’язковою для 
всього населення країни.

Аналізуючи запропоновані й інші (див. словничок) означення поняття держави, 
студенту слід враховувати, що в науковій літературі термін держава має два значення. У 
широкому – це країна, суспільство, народ, що розташовані на певній території. У вузькому 
(власному, особистому) – це організація, що володіє верховною владою на певній 
території. Також треба на все життя запам’ятати, що серед усіх політичних інститутів,ё 
які виробило суспільство, держава є найосновнішим. Вона, як й інші політичні інститути, 
виконує загальні для них всіх і притаманні лише для неї функції, які класифікуються:

1) за соціальним значенням діяльності (основні і неосновні);
2) територіальною спрямованістю (внутрішні і зовнішні);
3) сферою суспільного життя (соціально-гуманістичні, економічні та політичні);
4) часом виконання (постійні і тимчасові).
Висвітлюючи ознаки держави, насамперед слід звернути увагу на такі з них: 

суверенітет, територія, відокремлення публічної (державної) влади від суспільства, 
виняткове право видавати нормативно-правові акти, застосовувати силу, примус, 
стягувати податки, робити позики і давати кредити, виражати й захищати інтерес 
більшої (ідеально – всієї) частини громадян...

Також треба назвати й охарактеризувати такі історичні типи держави: формаційний, 
часовий (хронологічний), цивілізаційний.

* * *
Наступне питання семінарського заняття може бути органічною складовою щойно 

розглянутого. Однак, ураховуючи його не лише юридичну, а й політичну актуальність, 
дискусійність, можна й бажано розглядати окремо, що й пропонується зробити далі.

3. Поняття правової, соціальної та національної держави
У своїй хаті своя правда, і сила, і воля.

Т а р а с  Ш е в ч е н к о

Під теперішню добу, коли цивілізований світ висказав ідею 
самовизначення народів та охорони прав меншостей, всякі 
закони чи розпорядки, які тому протиставляються, є не пра-
вом, а безправством.

С т а н і с л а в  Д н і с т р я н с ь к и й

Теоретичний підмурівок правової держави закладено багатьма мислителями, 
політичними і державними діячами впродовж тисячоліть. Свої ідеї в нього вмурували 
давньогрецькі мудреці Платон і Аристотель, давньоримський мислитель Цицерон, 



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ14

українці Станіслав Оріховський-Роксолан, Пилип Орлик, Станіслав Дністрянський... 
Завершену й цілісну теорію правової держави на межі XVIII–XIX ст. розробив німецький 
філософ Іммануїл Кант. У XX столітті її модернізував австрієць Фрідріх Гайєк. Тоді ж ідеї, 
теорії, концепції правової держави набули конституційного статусу в більшості країн світу. 
Відповідна норма міститься в першій статті чинної Конституції України. Однак, попри 
незаперечний поступ окремих народів і всього людства на шляху створення правової 
держави, вона не стала сьогодні ще реальністю і залишається одним із найпривабливіших 
загальнолюдських політико-юридичних ідеалів.

Поняття правової держави, так само як і держави, має чимало дефініцій. Ось окремі з них.
Правова держава – це держава, в якій юридичними засобами реально забезпечено 

максимальне здійснення, охорону і захист основних прав людини.
Правовою є держава, в якій панують закони, що ґрунтуються на загальнолюдських 

цінностях і гарантують реальну можливість кожній людині активно здійснювати і 
захищати свої права і свободи.

Правова держава – це така сходинка в розвитку держави, яка дозволяє поєднати в 
діяльності держави широку демократію, сувору законність і якомога повнішу соціальну 
справедливість.

Теорію і практику правової держави доповнює концепція соціальної держави, 
опрацьована європейською соціал-демократією. Вона стала її незмінним і невід’ємним 
супутником, знайшовши своє відображення в основних законах багатьох країн світу, у 
тому числі й України.

Основними ознаками правової й соціальної держави є:
• поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову, стримування й 

урівноважування ними одна одної;
• суспільно-політичне представництво громадян на всіх рівнях державного 

управління;
• усезагальне, рівне й пряме виборче право;
• багатопартійність;
• незалежність судової системи;
• свобода слова, совісті, друку, мирних зборів;
• рівноправ’я громадян, обов’язковість і рівність вимог закону для всіх, за окремими 

винятками, що встановлені законом;
• вирішення питань і прийняття загальних рішень за ознакою більшості з урахуванням 

і поважанням прав меншості;
• наголос на вирішенні соціальних проблем;
• урівноважена податкова політика;
• розширена політика соціального захисту;
• збільшення співучасті в управлінні виробництвом;
• створення гідних умов людського існування.
Очевидно сьогодні, після невдалих експериментів з будівництвом чистого 

соціалістичного ладу, немає підстав говорити про встановлення правової й соціальної 
рівності всіх людей. На сучасному етапі розвитку держава може встановити відносну 
рівність перед законом і відносну соціальну справедливість для своїх громадян.

За розмовами про правову, соціальну, а то й екологічну державу в науковому і 
політичному середовищі якось майже непомітно на другий план відійшла проблема 
національної держави. Для одних країн, які назагал вирішили свої національні питання 
ще в XІX ст., вона не має прикладної актуальності, іншим (Великобританії, Іспанії, Росії, 
США) її невигідно ворушити. Але не може держава стверджувати про комплексність 
забезпечення прав людини, якщо та позбавлена національно-культурних прав.

Студент має собі нагадати зі шкільного курсу «Всесвітньої історії», що перші 
національні держави почали формуватися в результаті розпаду Франкської імперії. Отож, 
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одним із шляхів їх формування є розпад імперії, ліквідація колоній. Відносно самостійним 
чинником утворення нових національних держав стало право нації на політичне 
самовизначення. У цей же ряд можна поставити суверенізацію державоподібних 
формувань (квазідержав), наприклад, України та інших республік СРСР. Важливо 
запам’ятати, що, за міжнародними нормами, національною державою вважається 
та держава, в якій громадяни титульної (корінної) нації становлять не менше ніж 70 
відсотків. В Україні, згідно з переписом 2001 р., проживає майже 80 відсотків українців. 
Отже, Україна є національною державою. Такий її статус закріплено в конституційному 
акті – Декларації про державний суверенітет України: «Українська РСР як суверенна 
національна держава розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення 
українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення».

Національна держава – це держава, утворена відповідною нацією, яка компактно 
живе на певній території, у результаті здійснення нею основного права на політичне 
самовизначення, яка забезпечує належні умови для збереження та розвитку надбань 
титульної (корінної) нації, а також створює сприятливі умови для самоідентифікації 
(самоототожнення) національних меншин, етнічних груп, які проживають у цій державі.

4. Апарат, органи та форми держави
Мистецтво управляти державою є найвищим від усіх мистецтв.

Д е м о к р і т

Будь-яка влада розбещує, а надмірна – розбещує абсолютно.
Е к т о н

Для кращого засвоєння матеріалу та зручності підготовки відповіді на це питання 
його доцільно поділити на чотири підпункти, які одночасно можуть бути окремими 
питаннями. До слова, знання відповідей на них полегшить розуміння відповідних тем 
конституційного, адміністративного права, політології, української та всесвітньої історії, 
інших дисциплін.

4.1. Апарат і органи держави
З метою реалізації своїх завдань і функцій держава створює різноманітні органи й 

організації, система яких називається державним механізмом. Його становлять:
• державні підприємства (сфера матеріального виробництва);
• державні установи (сфера нематеріального виробництва);
• державні організації (армія, міліція...);
• апарат держави.
Ті державні органи, які наділені владними повноваженнями, називають державним 

апаратом. Державний апарат (обраний чи призначений) є системою державних 
органів, що здійснюють свої функції, реалізуючи волю громадян України.

Первинною й основною ланкою державного апарату є орган держави, тобто 
структурно оформлений колектив державних службовців чи окремий службовець, 
наділений, згідно із законом, владними повноваженнями та матеріально-технічними 
засобами для виконання конкретних завдань, функцій держави.

Систему державних органів України становлять: голова держави – Президент 
України; законодавчий орган – Верховна Рада України; виконавчі органи – вищі 
(Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим), центральні 
(міністерства, комітети, відомства), місцеві (обласні, міські, районні адміністрації, 
адміністрації державних підприємств і установ); судові органи; органи контролю та 
нагляду (про них детальніше йтиметься в заняттях № 8–10).
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* * *
Однією з найголовніших характеристик держави, державного ладу країни є форма 

держави, під якою розуміють сукупність найзагальніших ознак держави, зумовлених 
способом правління, територіальної організації влади за засобами (методами) їх 
здійснення. Розглянемо елементи форми держави – правління, устрій, режим.

4.2. Форма правління державою
Форма державного правління – це спосіб організації державної влади, зумовлений 

принципами взаємодії вищих органів держави.
Характер їхніх взаємовідносин випливає з теорії поділу влад, започаткованої 

Марсилієм Падуанським, розвинутої Джоном Локком і завершеної Шарлем-Луї Монтеск’є. 
На практиці її використовували ще в управлінні Запорозькою Січчю, нормативно-правову 
прописку вона вперше набула в Конституції Пилипа Орлика, відображена в 6-й статті 
чинної Конституції України, згідно з якою: «... Державна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову...»

Історично склалися й використовуються досі дві форми правління державою – 
монархія і республіка (означення понять див. у словничку).

Сьогодні нараховується 31 монархічна держава (в Європі – 12, Азії – 14, Африці – 3, 
Океанії – 2).

Монархії поділяються на абсолютні, дуалістичні, конституційно-парламентські, а 
також теократичні, виборні.

В Україні монархічна форма правління застосовувалась щонайменше п’ять століть 
– у Київській Русі–Україні й Галицько-Волинській державі. Відродити її пробували Богдан 
Хмельницький, Іван Виговський, Павло Скоропадський.

Республіканська форма правління є значно молодшою за монархічну, але 
використовується в більшості країн світу. Її різновидами є: президентська, парламентська, 
мішана (парламентсько-президентська, президентсько-парламентська).

В Україні республіканська форма правління використовувалась уже в Запорозькій 
Січі. Сучасна Українська держава спочатку була президентсько-парламентською, а 
з 1 січня 2006 р. стала парламентсько-президентською республікою (її початок можна 
виводити від Конституції Пилипа Орлика). Хоча треба зазначити, що такий її статус є 
досить дискусійним. У жовтні 2010 р. тодішні Президент, Верховна Рада та Коснтитуційний 
Суд України у неконституційний спосіб відновили президентсько-парламентську форму 
правління, а у лютому 2014 р. Верховна Рада знову встановила парламентсько-
президентську.

4.3. Форма державного устрою
Форма державного устрою – це спосіб організації державної влади, передусім вищої, 

який визначається характером взаємовідносин як цілого з її складовими частинами.
У теорії і практиці сучасного державотворення виділяється дві форми державного 

устрою – федеративний і унітарний (означення понять див. у словничку).
Складові частини федерації є державними утвореннями, але не державами, оскільки 

не наділені міжнародною правосуб’єктністю. Також за ними не визнається право виходу 
зі складу держави – т. зв. право сецесії.

На сьогодні у світі налічується близько 20 федерацій, з них у Європі – Австрія, ФРН, 
Швейцарія. Можна виділити асиметричні федерації (наприклад, Росія), де складові 
частини мають різний правовий статус.

За однією з наукових версій, Україна мала федеративний (конфедеративний) устрій 
у часи середньовічної Русі–України.
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Усі решта держав – унітарні (прості). До них належить і нинішня Україна. Їхніми 
головними ознаками є: одна конституція, система права, система органів влади, 
формально єдина територія, а складові частини мають статус адміністративно-
територіальних одиниць.

4.4. Форма державного (політичного) режиму
На думку багатьох науковців, поняття політичного режиму є категорією більше 

політологічною, ніж правознавчою. Мабуть, і треба розглядати його на межі цих двох 
дисциплін.

Політичний режим був об’єктом уваги ще стародавніх мислителів. Нині він 
визначається, передусім, процедурами та способами формування органів влади 
і самоврядування, стилем ухвалення ними рішень, відносинами між державою та 
громадянами. Отже, політичний режим – це способи (засоби) здійснення влади.

У сучасній юридичній та політичній науках розрізняють такі основні (можуть бути й 
інші) типи політичних режимів: демократичний, авторитарний, тоталітарний.

Далі студент має дати означення цих понять (деякі з них є в словничку), назвати й 
прокоментувати їхні ознаки.

СХЕМИ І ТАБЛИЦІ
Таблиця 1.1.1

Основні теорії виникнення держави і права

Назви теорій та їх представники Основний зміст теорій

Теологічна (ідеологи релігій 
Стародавнього Сходу, католицької 
церкви, ісламу)

Пояснює походження держави і права Божою волею. 
Звідси виводиться залежність держави від релігійних 
організацій і діячів, покора усіх перед державною владою

Патріархальна (Аристотель) Держава – результат розвитку сім’ї. Абсолютна влада 
правителя є продовженням влади батька у сім’ї

Договірна (Г. Гроцій, Т. Гоббс, 
Ж.-Ж. Руссо та ін.)

Держава – результат договору, укладеного між суве-
ренними правителем і людьми. Появі держави передував 
«природний стан», коли люди мали «природні права» (Ж.-
Ж. Руссо) або коли йшла «війна всіх проти всіх» (Т. Гоббс)

Психологічна (Л. Петражицький, 
Дж. Фрезер та ін.)

Держава – організація, яка утворилась для керівництва 
суспільством визначеними особами

Теорія насильства, або біологічно-
расова (Л. Гумплович, Є. Дюрінг)

Походження держави пояснюється актом насильства, 
завоюванням одного народу іншим. З метою підкорення 
завойованих народів створюється держава як особливий 
апарат примусу

Соціально-економічна, 
або марксистська (Л.-Г. Морген, 
К. Маркс, Ф. Енгельс)

Держава виникає одночасно з поділом суспільства на 
класи. Суть держави – фактична диктатура певного 
панівного класу

Органічна (Г. Спенсер) Держава, як і біологічний організм, має свої певні органи, 
які виконують певні функції, а з часом відмирають

Технократична (М. 
Михайловський)

Держава і право є результатом розвитку науки і техніки, 
необхідності регулювання взаємовідносин між ними

Правова, юридична* (І. Бегей) Держава виникає в результаті здійснення нацією свого 
права на політичне самовизначення

* Як ідея до теорії.
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Таблиця 1.1.2
Основні типи держав

За способом організації вищої 
влади (за формою правління)

1. Монархія [необмежена (абсолютна) – обмежена 
(парламентська, конституційно-парламентська)]
2. Республіка [президентська – парламентська 
– мішана (президентсько-парламентська, 
парламентсько-президентська)]

За національно-територіальним 
устроєм 
(за формою устрою)

1. Унітарна (проста)
2. Складна (федеративна – конфедеративна – імперія)

За політичним 
(державним) режимом 
(за формою режиму)

1. Демократична
2. Авторитарна (антидемократична)
3. Тоталітарна (антидемократична)

За функціональною спрямованістю 
держави

1. Військова
2. Поліцейська
3. Соціальна
4. Правова

За усталеністю суспільно-
політичного життя

1. Стабільна
2. Неусталена

За часом існування

1. Стародавні
2. Середньовічні
3. Нові
4. Новітні
5. Сучасні

За формаціями

1. Рабовласницькі
2. Феодальні
3. Капіталістичні
4. Соціалістичні
5. Соціально-демократичні

За етнічним складом 1. Національні
2. Багатонаціональні

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Конституція України від 28. 06. 1996 р.
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною 

державою. 
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. <…> 
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і 

не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. 
Ніхто не може узурпувати державну владу. 
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. <…> 
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Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов 

національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної 

свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України. <…> 

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її 
економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 
Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності 
покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист Державного кордону України покладаються 
на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок 
діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для 
обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення 
органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у 
Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних 
формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз. <…> 
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто 

не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний 
Герб України і Державний Гімн України. Державний Прапор України – стяг із двох 
рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий Державний Герб 
України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська 
Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного 
складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України 
є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). Державний 
Гімн України – національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвердженими 
законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 
Ради України. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються 
законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної 
Ради України. Столицею України є місто Київ. <…> 

Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян;
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5) нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з 
цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і 
службовими особами. <…> 

Стаття 124. (Див. заняття № 8–10).
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. 
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і 

присяжних.
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на 

всій території України. <…> 
Стаття 147. (Див. заняття № 8–10).

Декларація про д ержа вний суверенітет України
Ухвалена Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р.

I. Самовизначення української нації
Українська РСР як суверенна національна держава розвивається в існуючих кордонах 

на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення.
Українська РСР здійснює захист і охорону національної державності українського 

народу.
Будь-які насильницькі дії проти  національної державності України з боку політичних 

партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за 
законом.

VIII. Культурний розвиток
Українська РСР є самостійною у вирішенні питань науки, освіти, культурного і духовного 

розвитку української нації, гарантує всім національностям, що прожив ають на території 
Республіки, право їх вільного національно-культурного розвитку.

Українська РСР забезпечує національно-культурне відродження українського 
народу, його історичної свідомості і традицій, національно-етнографічних особливостей, 
функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя.

Українська РСР виявляє піклування про за доволення національно-культурних, духовних 
і мовних потреб українців, що прожи вають за межами Республіки.

Національні, культурні та історичні цінності на території Української РСР є виключно 
власністю народу Республіки.

Українська РСР має право на повернення у власність народу України національних, 
культурних та історичних цінностей, що знаходяться за межами Української РСР.
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ТЕСТИ
1. Є такі теорії походження держави і права:

а) матріархальна;
б) патріархальна;
в) теологічна;
г) ідеологічна;
д) договірна;
е) соціально-економічна;
є) інші (які?).

2. Ознаками держави є:
а) державна мова;
б) символи (Прапор, Герб, Гімн);
в) територія;
г) суверенітет;
д) виняткове право на застосування сили;
е) організація ветеранів праці та війни;
є) грошово-фінансова система.

3. Монархія – це:
а) форма правління;
б) форма державного устрою;
в) форма політичного (державного) режиму.
4. Формами державного устрою є:
а) федерація;
б) конфедерація;
в) республіка;
г) демократія.

ЗАВДАННЯ
1. Дві держави – Куявія і Славія – уклали договір про утворення спільних збройних сил 

(спільну оборону), а також єдиного міністерства транспорту. При цьому вони сформували 
єдині наддержавні органи.

Назвіть і обґрунтуйте форму їхнього державного устрою після укладення такого 
договору.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Як (чи) узгоджується між собою право на політичне самовизначення кожної нації із 

забороною сецесії (виходу) якоїсь держави із її складу?
2. Запропонуйте свій варіант концепції походження держави і права, найоптималь-

нішого поєднання вже відомих.
3. Що спільного і відмінного між біологічно-расовою (насильницькою) та соціально-

економічною теоріями походження держави?
4. На вашу думку, Україна є національною, однонаціональною чи багатонаціональною 

державою?
5. Які держави і чому ви віднесли б до багатонаціональних держав?
6. Колись були Римська, Візантійська, Російська, Австро-Угорська та інші імперії. Чи 

є підстави говорити про сучасні імперії?
7. До яких органів виконавчої влади слід віднести Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим: вищих, центральних, місцевих?
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ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Громадянське суспільство та його зв’язок із державою.
2. Основні теорії виникнення держави.
3. Класифікація функцій та ознак держави.
4. Типологія держав.
5. Форма держави.
6. Соціальна, правова та національна держава.

КРОСВОРД

Кросворд 1.1.1

По вертикалі: 1. Основний політичний інститут суспільства (ключове слово).
По горизонталі: 1. Форма державного (політичного) режиму; 2. Форма дер-

жав  ного правління; 3. Друга (інша) назва України в епоху Середньовіччя; 
4. Ав тор психологічної теорії походження держави; 5. Форма державного (політичного) 
режиму; 6. Система управління державою, за якою одній особі належить необмежена 
верховна влада; 7. Форма державного устрою.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Є чимало теорій походження держави і права. Так, Аристотель, Конфуцій, вважаються 

авторами патріархальної теорії, Августин Аврелій, Тома Аквінський – теологічної, Гую 
Грецій, Бенедикт Спіноза, Джон Локк – договірної, Льюїс Марсен, Карл Маркс, Фрідріх 
Енгельс – соціально-економічної…

Держава є найосновнішим політичним інститутом суспільства. Її ознаками 
є: суверенітет, територія, виняткове право видавати нормативно-правові акти, 
застосовувати силу, примус… За міжнародними нормами національної державою 
вважається та держава, в якій громадяни титульної нації становлять не менше 70 від-
сотків. За формою правління держави поділяються на монархії і республіки, за формою 
устрою – на унітарні, федеративні і конфедеративні та імперії, за формою політичного 
режиму – на демократичні і антидемократичні.

1
1

2
3

4
5

6
7
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття права, норми, галузі, інституту, системи права
Не шукай в інших правди, якщо в тебе її немає.

У к р а ї н с ь к е  п р и с л і в ’ я 

Право у власному й суворому розумінні є комплексом пра-
вил, установлених політичним керівником або сувереном.

Д ж о н  О с т і н

Ключем для усвідомленого вивчення цього питання є з’ясування поняття й суті 
соціальних норм. Треба запам’ятати, що вони регулюють відносини між людьми, а 
також особисту (особистісну) поведінку людей. Їх можна поділити на норми моралі, 
звичаєві, традиційні, релігійні, етичні, естетичні, правові норми. Окремі науковці 
називають ще й такі: політичні, економічні, культурні.

Отож, норми права мають соціальну природу, але водночас істотно відрізняються від 
інших соціальних норм, передусім тим, що вони встановлені державою і за їх порушення 
настає юридична відповідальність. Решту особливостей норми права студент має 
опрацювати самостійно.

У теорії права не існує його єдиної дефініції. Тож, як і в попередніх питаннях, 
розглянемо їх кілька.

Право (як загальносоціальне, юридичне) – це специфічна форма регулювання 
поведінки людей, сукупність правил поведінки (норм), установлених або санкціонованих 
державною владою, які виражають інтереси, потреби та надії переважної більшості 
громадян, що створили державу з метою захисту своїх прав, свобод і власності, 
стабілізації суспільних відносин, установлення цивілізованого правового порядку в 
країні, зміцнення і розвитку держави.

Право – сукупність норм, установлених державою, що регулюють суспільні 
відносини.

Право – система нормативних актів, що визначають правила, норми поведінки у 
суспільстві.

Норми права – це обов’язкові, установлені або санкціоновані (дозволені) і 
забезпечені державою правила, які регулюють взаємовідносини фізичних та юридичних 
осіб, надають їм відповідні права і покладають на них юридичні обов’язки.

Структуру норм права становлять гіпотеза (частина норми, в якій описано 
обставину, вказано умови, за яких вона вступає в дію), диспозиція (частина норми, в якій 
зазначено права чи обов’язки суб’єктів права), санкція (частина норми, яка вказує на 
заходи державного примусу в разі порушення диспозиції).

Норми права класифікують залежно від критерію. Наприклад, за регулюванням 
суспільних відносин (регулятивні, правоохоронні, зобов’язальні...), за галузю (консти-
туційні, карні, трудові...).

Норми права є найменшою частинкою права. З них складаються інститути та галузі 
права.

Галузь права – це сукупність правових (юридичних норм), які регулюють певну 
сферу однорідних суспільних відносин.

На наступних семінарських заняттях буде розглянуто такі галузі права: конституційне, 
цивільне, адміністративне, трудове, кримінальне. Але це далеко не повний їх перелік.

Інститут права – це сукупність юридичних норм, що регулює відносно самостійну 
групу суспільних відносин. Іншими словами, це значно менша порівняно з галуззю права 
сукупність норм.
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Наприклад, цивільне право як галузь урегульовує особисті немайнові і майнові 
відносини. А одним із його інститутів є право власності (детальніше див. заняття № 12, 
книгу третю Цивільного кодексу України).

Сукупність усіх галузей права становить систему права.

* * *
Зважаючи на великий обсяг цього питання, студенти можуть розподілити його між 

собою на частини (скажімо, соціальні норми і норми права; галузі, інститути, системи 
права; джерела права) й висвітлити ґрунтовніше. Зрештою, аналогічно можна готувати і 
наступне питання.

2. Джерела (форми) права
 
З метою загальнодоступності правових норм їх доносять до людських спільнот у 

певній, усталеній впродовж тривалого часу формі, яку загальноприйнято називати 
джерелами права. Під ними слід розуміти способи зовнішнього вираження і закріплення 
юридичних норм. Це поняття характеризує зв’язок права з державою, воля якої поєднує 
право і суспільні відносини.

Джерелами права є правові звичаї, правові прецеденти, нормативно-правові акти. 
У кожного із цих звичаїв є своя історія і характеристика.

Правовий звичай – це дозволене, визнане, прийняте державою правило поведінки, 
що складалося у суспільстві впродовж тривалого часу і стало звичкою великої групи 
людей.

Наприклад, в Україні вперше правові звичаї були одержавлені у «Руській правді». 
А, скажімо, тисячолітній звичай заручин нещодавно набув правової норми у Сімейному 
кодексі України.

Правовий прецедент – це рішення державного органу (посадовця) для врегулювання 
конкретної життєвої ситуації, яке стає загальнообов’язковим у регулюванні аналогічних 
конкретних ситуацій. 

Він виник ще у Давньому Римі у вигляді преторських едиктів і сформувався в 
англійській судовій практиці з ХІ ст. до ХІХ ст. за наявності прогалин у праві. А відтак є 
притаманним для англосаксонської (англо-американської) системи права. 

Українська система права належить насамперед до романо-германської правової 
сім’ї, для якої характерними джерелами права є:

• Нормативно-правовий договір – добровільно узгоджені двома і більше 
суб’єктами загальні правила поведінки, які забезпечуються державою (колективні 
договори міжнародні правові угоди), а також 

• Нормативно-правовий акт (НПА) – письмовий документ уповноваженого і 
компетентного органу держави, у якому закріплюється загальнообов’язкове правило 
поведінки.

Оскільки НПА є найпоширенішим джерелом права в Україні, то варто охарактеризувати 
його детальніше. Вони поділяються на два види: закони і підзаконні акти.

Закон – це акт законодавчого органу держави (в Україні – Верховної Ради) або самого 
народу (референдум), який відображає волю й інтереси більшої частини суспільства, 
регулює найважливіші відносини у ньому, приймається в особливому порядку і має вищу 
(Конституція – найвищу) юридичну силу щодо інших нормативних актів.

За галузями права закони поділяються на конституційні, цивільні, адміністративні, 
шлюбно-сімейні, кримінальні, фінансові та ін.
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Підзаконні акти – це акти органів держави, які видаються на основі законів з метою 
їх виконання і не можуть їм суперечити.

До них належать:
• укази Президента України;
• постанови Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
• інструкції та нормативні накази керівників міністерства та інших відомств;
• розпорядження голів місцевих державних адміністрацій;
• НПА органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів;
• нормативні накази та інструкції адміністрацій підприємств, установ, організацій.

3. Правові відносини, правопорушення 
За праве діло стій сміло.

У к р а ї н с ь к е  п р и с л і в ’ я

Незнання законів не звільняє 
від юридичної відповідальності.

К о н с т и т у ц і я  У к р а ї н и , 
с т а т т я  6 8

Говорячи про правовідносини, варто знати просту істину: немає прав без обов’язків, 
а обов’язків – без прав.

Правові відносини – це суспільні відносини, урегульовані нормами права і виражені 
в обопільних правах і обов’язках.

Вони складаються з: суб’єктів права (правоздатні, дієздатні, деліктоздатні фізичні та 
юридичні особи); об’єктів (блага, речі, предмети, які охороняються законом); юридичних 
фактів (конкретні життєві обставини, скажімо, навчання, робота, шлюб, з яких виникають, 
змінюються, припиняються правовідносини).

Дії учасників правовідносин можна поділити на правомірні і неправомірні (право-
порушення, делікт).

Правопорушення – це дії чи бездіяльність (діяння), здійснені всупереч правопорядку, 
встановленому державою.

Воно характеризується такими ознаками: соціальна шкідливість, протиправність, 
винуватість, караність й складається із об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, 
суб’єктивної сторони. 

А тепер деталізуємо ці поняття.
Склад правопорушення – це сукупність названих ознак, за наявності яких діяння (дія 

чи бездіяльність) визнається конкретним правопорушенням.
Об’єкт правопорушення – це ті суспільні відносини, які охороняються законом і на які 

посягає правопорушення.
Об’єктивна сторона правопорушення – це зовнішній акт суспільно небезпечного 

діяння, яке посягає на об’єкт, що охороняється нормами права, завдає йому шкоди й 
створює загрозу заподіяння шкоди. До неї належать: дія чи бездіяльність (діяння), 
суспільно небезпечні та шкідливі наслідки, причинний зв’язок між ними, місце, час, спосіб, 
засоби, обставини та ситуацію скоєння правопорушення.

Суб’єкт правопорушення – це індивід чи колектив людей. Індивідуальний суб’єкт – 
фізична особа, яка досягла певного віку і є осудною. Колективний суб’єкт – юридична 
особа, державний орган, громадська та інші організації, які ухвалюють рішення 
колективно.
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Суб’єктивна сторона правопорушення – це внутрішня психічна діяльність особи, 
пов’язана зі скоєнням правопорушення. Ознака – провина, мотив, мета правопорушення.

Правопорушення поділяється на два види: проступки і злочини. Види 
правопорушень – це класифікаційні групи правопорушень за різними підставами. 
Залежно від норм, які порушено, розрізняють такі делікти: цивільно-правові (заподіяння 
шкоди особі, її майну тощо); адміністративно правові (порушення правил дорожнього 
руху, дрібне хуліганство і таке інше); дисциплінарні (прогул, запізнення на роботу тощо); 
кримінально-правові (хуліганство, розбій, вбивство і таке інше).

Цивільно-правові проступки – це шкідливе, протиправне, винне порушення 
деліктоздатною особою врегульованих нормами права особистих немайнових і майнових 
відносин.

Адміністративні проступки – це такі, що посягають на державний чи громадський 
порядок, власність, права і свободи осіб, на встановлений порядок управління 
(протиправні, винні дії чи бездіяльність осудної особи, яка досягла певного віку, що за 
них законом передбачається адміністративна відповідальність).

Дисциплінарні проступки – це такі, що посягають на дисципліну праці, військову, 
державну, навчальну та інші види дисципліни (протиправні, винні дії чи бездіяльність 
осудної особи, яка досягла певного віку, що за них законом і підзаконними нормативними 
актами передбачено адміністративну відповідальність).

Злочин – це вид правопорушення, що передбачається кримінальним законом, себто 
суспільно небезпечні кримінальні протиправні, винні діяння (дія чи бездіяльність) фізичної 
осудної особи, яка досягла певного віку, що посягають на суспільний чи державний устрій 
країни, її політичну чи економічну систему, власність, особу, її права і свободи.

Делікт (правопорушення) є підставою для притягнення фізичної та юридичної осіб, 
що його вчинили, до юридичної відповідальності.

4. Юридична відповідальність

Юридична відповідальність – це передбачене законом і застосоване органами 
держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника певних благ. 

Юридична відповідальність поділяється на позитивну (перспективну) і негативну 
(ретроспективну).

Позитивна юридична відповідальність – це сумлінне виконання своїх обов’язків 
перед громадянським суспільством, правовою державою, колективом людей та 
окремою особою.

Негативна юридична відповідальність – це особливі правовідносини між державою 
і правопорушником внаслідок державно-правового примусу, засудження протиправного 
діяння і суб’єкта правопорушення, позбавлення його певних благ і прав, покладання 
на нього несприятливих наслідків особистого, майнового, організаційного характеру за 
скоєне правопорушення.

Установленою є класифікація юридичної відповідальності залежно від галузевої 
належності: цивільна, дисциплінарно-трудова, адміністративна, конституційна та 
кримінальна.

Цивільно-правова відповідальність – це негативна відповідальність фізичної 
чи юридичної особи за порушення договірних зобов’язань, заподіяння позадоговірної 
майнової шкоди а також за порушення особистих немайнових та майнових прав.

Дисциплінарна відповідальність – це різновид негативної юридичної відпові-
дальності працівника за порушення трудової дисципліни із застосуванням до нього 
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догани, звільнення чи іншого дисциплінарного правопорушення.
З неї виокремлюють загальну та спеціальну дисциплінарну відповідальність. 

Загальна – передбачається кодексом законів про працю та Правилами внутрішнього 
трудового розпорядку. Спеціальна – здійснюється в порядку підлеглості за статутами 
про дисципліну або окремими нормативно-правовими актами.

Схожою до дисциплінарної є матеріальна відповідальність, оскільки обидві випли-
вають із трудового правопорушення. На відміну від дисциплінарної, матеріальна 
відповідальність працівника настає в разі заподіяння ним матеріальної шкоди. Вона 
може бути повною або обмеженою.

Адміністративна відповідальність – це різновид ретроспективної юридичної 
відповідальності, яка передбачає покладення на порушників загальнообов’язкових 
правил, чинних в управлінні та в інших сферах адміністративних стягнень, які мають для 
цих осіб обтяжливі наслідки майнового чи морального характеру.

Кримінальна відповідальність – це різновид негативної юридичної відповідальності, 
що полягає в застосуванні заходів кримінального покарання до фізичних осіб, винних у 
скоєнні злочину.

Щодо конституційної відповідальності, то чимало науковців заперечують її 
самостійність і різновидність юридичної відповідальності. Однак існує, скажімо, імпічмент 
президенту, відкликання народного депутата, які мають передуім ознаки конституційної 
відповідальності.

Поряд із дефініціями правопорушення та юридичної відповідальності йде законність, 
яка є станом суспільного життя, що характеризується неухильним дотриманням 
і виконанням законів усіма суб’єктами. Її рівень безпосередньо залежить від рівня 
правопорушень: він зростає, коли зменшується законність у суспільстві, і навпаки. Також 
треба висвітлити поняття правопорядку.

СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

 

Схема 2.1. Норми суспільного життя
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Схема 2.2. Норми права

Схема 2.3. Галузі права
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Схема 2.4. Урегулювання суспільних відносин галузями та інститутами права
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Схема 2.5. Джерела права

Схема 2.6. Правовідносини    
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Схема 2.7. Правопорушення

Схема 2.8. Законність

   ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Конст  итуція України від 28. 06. 1996 р.
<…> Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

ТЕСТИ
1. Структура правової норми складається з:

а) галузі;
б) інституту;
в) гіпотези;
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г) диспозиції;
д) санкції.

2. Систему права становлять:
а) сукупність законів;
б) сукупність підзаконних актів;
в) сукупність галузей права;
г) сукупність правопорушень.

3. Нормативно-правовий акт є:
а) юридичним джерелом права;
б) неюридичним джерелом права;
в) підзаконним актом;
г) законом.

4. Склад правовідносин включає:
а) об’єкт правопорушення;
б) об’єкт правовідносин;
в) суб’єкт правовідносин;
г) зміст правовідносин;
д) правоздатність.

5. Способами забезпечення законності є:
а) переконання;
б) осуд;
в) примус;
г) заохочення;
д) профілактична діяльність;
е) звільнення від відповідальності.

6. Які спеціальні норми встановлюються державою і забезпечуються силою її примусу:
а) моральні;
б) звичаєві;
в) політичні;
г) правові;
д) релігійні;
е) корпоративні (групові).

ЗАВДАННЯ
1. Кримінальний кодекс України. Стаття 200. Незаконні дії з документами на 

переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
обладнанням для їх виготовлення.

1. Підробка документів на переказ платіжних карток чи інших засобів доступу до 
банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з 
метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання 
чи збут – карається штрафом від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – караються 
позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Проаналізуйте зазначену статтю і встановіть в ній гіпотезу, диспозицію та 
санкцію.
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2. Кримінальний кодекс України. Стаття 152. Зґвалтування
1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, по-

грози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, – 
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із зло-
чинів, передбачених статтями 153–155 цього Кодексу, – карається позбавленням волі на 
строк від п’яти до десяти років.

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи не-
повнолітнього – карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування ма -
ло літньої чи малолітнього – карається позбавленням волі на строк від восьми до 
п’ятнадцяти років.

Проаналізуйте зазначену статтю і встановіть у ній гіпотезу, диспозицію та 
санкцію.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Проаналізуйте і порівняйте структуру конституційних, цивільних, трудових, 

кримінальних норм права.
2. Чимало науковців-юристів не погоджуються з виділенням в окремий вид 

конституційної юридичної відповідальності. Які Ваші аргументи за і проти?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Правові відносини.
2. Правосвідомість і правова культура.
3. Законність і правопорядок.
4. Правові системи сучасності.
5. Форма правління, устрою і політичного режиму в Україні: минуле і сучасність.
6. Правопорушення
7. Юридична відповідальність.
8. Основні галузі та характерні риси права.
9. Джерела права.

КРОСВОРД

Кросворд 1.2.1

По вертикалі: 1. Система загальнообов’язкових правил фізичної поведінки (ключове слово).
По горизонталі: 1. Перша збірка українських законів (з двох слів); 2. Соціаль на норма; 
3. Здатність особи відповідати за свої вчинки; 4. Діяння,  здійснене всупереч установле-
ному правопорядку (протиправне діяння). 5. Джерело права.

1
1

2
3

4
5
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ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Структуру норм права становлять гіпотеза, диспозиція, санкція. З норм 

права складаються інститути та галузі права. Способи зовнішнього вираження 
і закріплення юридичних норм називаються джерелами права. Ними є: 1) правові 
звичаї; 2) правові прецеденти; 3) нормативно-правові договори; 4) нормативно-
правові акти. Нормативно-правові акти поділяються на два види: закони і підзаконні 
акти. Правопорушення поділяються на два види: проступки і злочин. За їх скоєння 
законами передбачено такі види юридичної відповідальності: конституційна, цивільна, 
дисциплінарно-трудова, адміністративна та кримінальна.
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З а н я т т я    №  3
Тема 1.3. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОСТІ 

ТА ПРАВА УКРАЇНИ

Основні поняття
39

Мета заняття
39

План
39

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
39

Словничок до теми
40

Конспект лекції
42

Схеми і таблиці
52

Витяги із джерел та НПА
54

Договір київського князя Ігоря з візантійським 
імператором (945 р.) – 54; Правда Руська –54; Литовський статут (1566 р.) –1; 

Статті Б. Хмельницького, затверджені царем і боярською думою 
(21 березня 1654 р.) – 56; Привілей Війську Запорозькому (27 березня 

1654 р.) – 57; Маніфест Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі 
(3 серпня 1775 р.) – 57; Собраніє малороссійських прав (1807 р.) – 57; 
Закон про національно-персональну автономію (9 січня 1918 р.) – 58;  
Закони про тимчасовий державний устрій України, про гетьманську 

владу (29 квітня 1918 р.) – 58; Тимчасовий основний закон про державну 
самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії, 

ухвалений Українською Народною Радою на засіданні 
13 падолиста 1918 р. – 59; Закон Західноукраїнської Республіки 
про мову на її території (15 лютого 1919 р.) – 59; Проголошення 

самостійності Карпатської України (15 березня 1939 р.) – 60; 
Акт про відновлення Української Держави (30 червня 1941 р.) – 60; 

Платформа Української Головної Визвольної Ради (липень 1944 р.) – 60; 
Резолюція першого з’їзду Рад України про організацію влади на Україні 

(12 грудня 1917 р.) – 62; Декларація VII Всеукраїнського з’їзду Рад 
про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

(13 грудня 1922 р.) – 63; Закон про включення Західної України до складу 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік і з’єднання її з Українською 

Радянською Соціалістичною Республікою (1 листопада 1939 р.) – 63; 
Закон про включення північної частини Буковини 
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і Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії 
в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки 

(2 серпня 1940 р.) – 64; Договір між Союзом Радянських Соціалістичних 
Республік і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну 
(29 червня 1945 р.) – 64; Декларація про державний суверенітет 
України (16 липня 1990 р.) – 65; Акт проголошення незалежності 

України (24 серпня 1991 р.) – 65;  Угода про створення Співдружності 
Незалежних Держав (8 грудня 1991 р.) – 65

Тести
66

Завдання
68

Питання для роздумів та обговорення
68

Теми повідомлень та рефератів
68

Кросворди
69

Правовий диктант
70

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
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Первісний лад, родова община, сусідська община, рабовласницьке суспільство, 
колонізація, античність, союзи племен, ранньофеодальна держава, феодалізм, вотчина, 
суверенність – васальність, феодальна роздробленість, боярин, князь, звичай, звичаєве 
право, феодальне право, магдебурзьке право, шляхта, кіш, січова рада, військова 
старшина, генеральна старшина, полковий устрій, курінь, гетьман, козацько-гетьманська 
держава, протекторат, Малоросійські колегії, губернське правління, земський суд, во-
лосний суд, суд присяжних, національно-демократична революція, легітимна влада, 
ради депутатів, санація, пацифікація, парцеляція, анексія, Українська Головна 
Визвольна Рада, рейхкомісаріат, диктатура пролетаріату, радянське будівництво, воєнно-
політичний союз, революційна правосвідомість, соціалістична законність, ревтрибунал, 
позасудові репресії, адміністративно-командна система, номенклатура, демократизація, 
конституційний процес, СНД (Співдружність Незалежних Держав).

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Ознайомити студентів з історичним досвідом українського правотворення та 

державотворення, допомогти їм знайти та зайняти тверду національно-державницьку і 
громадянську позицію у справі розбудови демократичної і правової України.

ПЛАН
1. Зародження держави і права в праукраїнську (архаїчну) добу.
2. Київський, Галицько-Волинський і Литовсько-Руський (Литовсько-Український) пе-

ріо ди розвитку Української держави та права.
3. Українська козацька держава і право.
4. Державно-правовий устрій України у складі Австро-Угорської та Російської імперій.
5. Держава і право УНР, Української Держави, ЗУНР.
6. Політико-правове становище західноукраїнських земель у міжвоєнний період та в 

часи Другої світової війни.
7. Радянські держава та право в Україні.
8. Становлення сучасної Української держави та права.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Анексія (від лат. аnnехіо – привласнення) – насильницьке приєднання, загарбання 

державою всієї або частини території іншої держави. Вважається грубим порушенням 
сучасних норм міжнародного права, зокрема принципу самовизначення націй.

Асиміляційна політика держави (від лат. аssimilation – уподібнення) – насильницьке 
позбавлення одного народу іншим його мови, культури, традицій, звичаїв, історичної 
пам’яті, національних ознак та уподібнення собі. Була складовою великодержавної 
політики царської Росії, Росії – СРСР, Польщі (до 80-х рр. ХХ ст.) та ін.

Геноцид (від грец. genos – piд, плем’я і лат. сaedo, caedere – вбивати, дослівно – 
знищення роду, племені) – 1) повне або часткове знищення окремих груп населення за 
расовими, національними, релігійними мотивами (ознаками) або навмисне створення 
життєвих умов, розрахованих на знищення названих груп; 2) діяння умисно вчинене з 
метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи 
релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких 
тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи 
часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій 
групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, – публічні заклики 
до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх 
розповсюдження, або розповсюдження таких матеріалів (Кримінальний кодекс України, 
ст. 442)*.

*Геноцидом проти українців був голодомор 1932–1933 рр. в Україні, організований керівництвом СРСР. 
Постановою Апеляційного суду м. Києва від 13 січня 2010 р. «з усією повнотою та всебічністю встановле-
но спеціальний намір Сталіна (Джугашвілі) Й. В., Молотова (Скрябіна) В. М., Кагановича Л. М., Постишева 
П. П., Косіора С. В., Чубаря В. Я. і Хатаєвича М. М. – знищення частини саме української (а не будь-якої 
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Денонсація (від франц. denoncer – розривати, повідомляти) – у міжнародному праві 
повідомлення однією (кількома) із сторін політичної взаємодії про відмову від виконання 
умов договору, що призводить до дострокового припинення його дії.

Депортація (від лат. deportatio – вигнання, вислання) – примусове виселення, 
переміщення з місця постійного проживання або навіть вигнання за межі держави особи, 
групи осіб, частини чи всього населення, що визнані правлячим режимом як «соціально 
небезпечні», «контрреволюційні», «ворожі» тощо.

Екстракт (від лат. еxtraktum – видобуте) – витяжка, витяг; стислий виклад суті якого-
небудь твору, документів і т. п.

Еліта (від франц. elitе – краще, вибране) – вищі соціальні групи в системі суспільної 
ієрархії.

Ієрархія (від грец. hierarchia – «службова скала», головування, влада) – поділ на 
посади, звання, чини, статуси і т. п. у порядку підлеглості нижчого вищому.

Імперія (від лат. imperium – влада, панування) – позначення великої держави, 
що складається з метрополії і підпорядкованих центральній владі держав, народів, 
які насильницьким способом інтегровані до єдиної системи політичних, економічних, 
соціальних та культурних взаємозв’язків. Імперії (наддержави, світові держави) виникають 
унаслідок загарбання територій, колонізації та інших форм розширення впливу сильної 
держави, її експансії (Римська імперія, Візантійська імперія, Франкська імперія, Київська 
Русь–Україна, Османська імперія, Російська імперія, Астро-Угорська імперія, СРСР, 
США).

Кодифікація (від лат. codex – книга і facio – роблю) – спосіб удосконалення, 
систематизації законодавства, шо полягає у змістовому переробленні й погодженні 
певної, пов’язаної спільним предметом регулювання, групи юридичних норм та об’єднанні 
їх у єдиному нормативно-правовому акті.

Колонія (від лат. colonia – поселення) – у політичному значенні – окрема територія 
або й ціла країна, що вважається частиною іншої країни – метрополії, у зв’язку з чим 
колонія виявляється тією чи іншою мірою позбавлена суверенітету.

Курія (лат. сuria, від cum – разом і vir – чоловік ) – одне із значень – назва розрядів 
виборців (за станами, майновим цензом та ін.) у деяких виборчих системах.

Номенклатура (від лат. nomenclatura – перелік, список) – перелік посад та постів, 
які є значущими в політиці держави як у центрі, так і на місцях. За умов командно-
адміністративного управління (наприклад, СРСР) номенклатура стає потужним важелем 
кадрової політики панівної партії.

Парцеляція (від франц. parcelle – букв. частинка) – розбивка землі на дрібні ділянки 
(парцели).

Пацифікація (від лат. рacifi catio – умиротворення) – утихомирення каральними 
заходами повстання, заворушення.

Протекторат (від лат. рrotector – охоронець, захисник, покровитель) – форма 
державної залежності, коли одна держава – протектор – бере на себе здійснення 
зовнішніх зносин іншої держави, захищає її територію й фактично бере під свій контроль 
її внутрішні справи.

Репресії (від лат. repressio – придушення) – каральний захід, кара.

іншої) національної групи і об’єктивно доведено, що цей намір стосувався саме частини української на-
ціональної групи як такої». Названі посадові, за висновком органу досудового слідства – Головного слід-
чого управління Служби безпеки України – з метою придушення національно-визвольного руху в Україні 
та недопущення побудови і утвердження незалежної української держави, шляхом створення життєвих 
умов, розрахованих на фізичне винищення частини української національної групи, внаслідок чого було 
знищено 3 млн. 941 тис. осіб, – безпосередньо вчинили злочин, передбачений ч. 1 ст. 442 Кримінального 
кодексу України».
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Санація (від лат. sanatio – лікування) – 1) оздоровлення; 2) оздоровлення фінансово-
банківське; 3) оздоровлення національно-політичне.

Шовінізм (за ім’ям французького солдата Шовена (Chauvin) – прихильника 
завойовницької політики Наполеона) – проповідування винятковості великої нації, її 
переважання; зверхність і неповага щодо менших націй, прагнення їх підпорядкувати 
собі.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Історія української державності налічує кілька тисячоліть. На цьому варто 

наголосити хоча б тому, що в багатьох громадян України (а також за її межами), особливо 
в молодих, окремі політики, публіцисти, заангажовані науковці, мабуть, від незнання 
справжньої української історії, а то й навмисне, формують хибне уявлення про те, що 
Українська держава виникла на політичній мапі світу 24 серпня 1991 р. Того дня – і це 
треба запам’ятати всім – від студента до Президента – було відновлено державницький 
статус України. З тисячолітніми мірками треба підходити і до вивчення історії українського 
права. 

На думку автора, всю історію розвитку держави і права з певними застереженнями 
можна поділити на два великі періоди: праукраїнську і українську. Стисло розглянемо їх 
далі. 

Це питання опирається на матеріали шкільної та вишівської програм історії України. 
Зважаючи на це, поради щодо його підготовки матимуть і описовий, і настановчий 
характер.

1. Зародження держави і права в праукраїнців (архаїчна доба)
Всі правові ідеї у свідомості кожного окремого народу 
одержують своєрідне забарвлення і свій власний відтінок.

Б. О.  К і с т я к і в с ь к и й

Говорячи про праукраїнську добу (у науковій літературі її ще називають архаїчною) 
розвитку держави і права на наших теренах, треба звернути увагу ось на що. У той період 
розкладається первіснообщинний лад, зароджується класове суспільство, виникають 
античні міста-держави у Північному Причорномор’ї (Ольвія, Херсонес, Пантікапей, 
Боспорське царство). Політичими формами перших грецьких міст-держав на території 
України були республіка і монархія. Глибокий слід в українській історії залишили державні 
утворення скіфів та сарматів.

Нинішня держава Україна беззаперечно є спадкоємицею всіх цих державних утворень. 
Хоча першими суто українськими прадержавами вважають державні утворення антів і 
волинян. Однак, зважаючи на високу цивілізацію трипільців, цілком імовірно, що й вони 
володіли елементами державної організації й започаткували українську прадержавність 
у IV–II тис. до н. е. Окремі науковці відсувають початки українства значно дальше.
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2. Київський, Галицько-Волинський і Литовсько-Руський 
(Литовсько-Український) періоди розвитку держави і права

А коли добре щось умієте – того не забувайте,
а чого не вмієте – то того учітесь.

В о л о д и м и р  М о н о м а х

Прямим спадкоємцем зазначених у першому питанні державних формувань слід 
вважати Київське князівство «Руська земля», яке поступово трансформувалось у першу 
Українську (давню русько-українську) державу в сучасному розумінні цього слова Русь – 
Україну. Тут обов’язково треба згадати норманську концепцію виникнення Русі–України 
та теорію «Триєдиної Русі», звернути увагу на їхню наукову неспроможність.

Формування першої давньоукраїнської держави було складним і досить тривалим 
процесом, вихідним пунктом якого стали племінні союзи праукраїнців. У кінцевому 
підсумку навколо Києва добровільно чи примусово було об’єднано 14 племен. Публічне 
управління союзів племен здійснювали князь, рада старшин, віче, вої, дружини, які в 
сукупності стали зародками державної влади.

Висвітлюючи державний лад Русі–України, слід зазначити, що вона була 
ранньофеодальною монархією. Вищими органами державної влади були: великий князь, 
рада при князеві (боярська рада), народні збори (віче), з’їзди феодалів (снеми), удільних 
князів, удільні князі. Великий князівський престол успадковувався, інколи князів обирали. 
Управління на місцях здійснювали князівські посадники, волостелі.

Особливістю судово-адміністративного устрою Русі–України був його поділ на два 
відомства: світське і церковне.

Єдиною спадкоємицею Русі–України і другою за порядком формування 
державності українського народу стала Галицько-Волинська держава. У роки свого 
розквіту, на думку М. Грушевського, вона становила майже 90 % земель Київської Русі–
України. Її державний лад, з певними відмінностями, загалом був схожий на лад своєї 
попередниці.

Київська й Галицько-Волинська українські держави виробили свою систему права. 
Його джерелами були: звичаєве право, договори з Візантією, церковні устави (статути), 
князівські устави (статути) та уроки, перший збірник українських законів – «Руська 
правда» та її редакції. До джерел права Галицько-Волинської держави слід віднести: 
скорочену редакцію «Руської правди», міжкнязівські договори, грамоту князя Івана 
Ростиславовича (Берладника) 1134 р., рукописання князя Володимира Васильовича 
1287 р., уставну грамоту князя Мстислава Даниловича 1289 р.

Далі варто спинитись на значенні давньоукраїнських держав і їхнього права в сучасній 
історії.

Спадкоємицею київського та галицького періодів розвитку української держави та 
права вважається Литовсько-Руська (Литовсько-Українська) держава. Серед джерел 
прав цієї доби передусім треба охарактеризувати цінність Литовських статутів (1529, 
1566 і 1588 рр.), створених на сонові «Руської правди» і запровадження магдебурзького 
права в Україні.

Розглядаючи правову систему на українських землях часу Великого князівства 
Литовського, треба пам’ятати, що в його основі лежить давньоукраїнське право.
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3. Українська козацька держава і право
Ой Богдане, Богданочку,
Якби була знала,
У колисці б задушила,
Під серцем приспала.

Т а р а с  Ш е в ч е н к о

Зародження Української козацької держави збігається в часі з виникненням 
Запорозької Січі (кінець ХV ст.), формування датується серединою ХVI ст. (Дмитро 
Вишневецький), а її існування припиняється після другого й остаточного зруйнування 
військами Російської імперії 1775 року. Отож, Українська козацька держава функціонувала 
понад два століття. У своєму розвитку вона пройшла кілька етапів, продовжила традицію 
українського державотворення Київської і Галицько-Волинської держав.

Першим етапом Української козацької держави стала Запорозька Січ. Опираючись 
на знання з історії України, висвітлення цього питання студент має розпочати з виникнення 
українського козацтва, причин та основних наукових гіпотез його походження і соціальної 
бази формування. Треба наголосити й запам’ятати, що козацтво як нова військово-
політична сила стало унікальним феноменом у світовій історії, українською елітою. Від 
самого початку козаки взяли на себе почесний обов’язок оборонників південно-східних 
українських поселень від безперервних і безкарних нападів татар і турків. З часом вони 
набули рис нового суспільного явища, перетворилися на особливий лицарський стан, 
що взяв на себе місію захисту національно-культурних і релігійних прав українського 
народу, відновлення української державності. Демократизм та ефективність управління, 
особливості структури і поділу влади на три гілки, своєрідність правового устрою 
вигідно вирізняли Запорозьку Січ з-поміж інших державно-політичних утворень тогочасної 
Європи. Скажімо, теорію поділу влади на три гілки французький мислитель Шарль-Луї 
Монтеск’є завершив у середині ХVІІІ ст., у той час як у Козацькій республіці здійснювали 
управління на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (звичайно, не в 
сучасній формі), починаючи з ХVІ ст. Особливу роль у формуванні козацької автономії з 
70-х років ХVІ ст. почало відігравати реєстрове козацтво, його гетьмани Самійло Кішка, 
Петро Сагайдачний, Михайло Дорошенко.

Другий етап козацької держави пов’язаний з іменем Богдана-Зіновія Хмельницького, 
який з 1648 до 1657 рр. очолював Визвольну війну українського народу. Хмельниччина 
стала кульмінацією національно-визвольної боротьби українців за своє політичне 
самовизначення у ХVІ–ХVІІІ ст. Утворена в результаті цієї боротьби Козацько-Гетьманська 
держава за формою правління наближалась до республіканської, хоча були спроби 
встановлення монархії. Зокрема, після смерті Богдана Хмельницького влада перейшла 
до його сина Юрія, а Гадяцький трактат, укладений гетьманом І. Виговським із Польщею 
1658 року, передбачав відтворення руського (українського) князівства.

Прискіпливої уваги вимагає договір, укладений Б. Хмельницьким із Московською 
державою 1654 року (Московський договір, «Статті Богдана Хмельницького», «Березневі 
статті»). Аналізуючи його, слід уникати поширених у науковій, навчальній і публіцистичній 
літературі щонайменше трьох помилок. Перша. Договір не міг бути укладений із Росією, 
яка з’явилася на мапах Європи лише 1713 року, а з Московією. А отже, історично і 
юридично правильно буде називати його україно-московський, а не україно-російський 
договір. Друга. Не можна називати його і Переяславською чи навіть Московсько-
Переяславською угодою, оскільки 8 (18) січня 1654 р. на так званій Переяславський Раді 
було проголошено лише про наміри укладення договору України з Московією, а його 



45Р о з д і л  I. ДЕРЖАВА І ПРАВО

текст підписано сторонами 27 березня 1654 року в Москві. Третя. Слід пам’ятати, що 
оригінал тексту угоди не зберігся. Не мають жодних наукових, історичних та юридичних 
підстав твердження на кшталт «возз’єднались дві частини одного російського (руського) 
народу», «у 1654 році здійснилася споконвічна мрія українського народу про возз’єднання 
з великим і братнім російським народом», «договір було укладено навіки» тощо. На жаль, 
такі та схожі пропагандистські міфічні штампи перейшли з російської царської і російської 
радянської історіографії в нинішню російську, ба, навіть українську, а правильніше – 
малоросійську. А правда полягає в тому, що:

• ніколи не було єдиного україно-російського народу, оскільки Московська держава, 
яка незаконно привласнила собі назву Русь і нині зветься Російська, не була і не є 
слов’янською;

• чужинці придумали для українців їхню «споконвічну мрію про возз’єднання»; 
• кількісно «великий народ» у 1654 р. не переважав українського, до того ж його 

постійно лупцювали поляки; 
• у світовій практиці не було «вічних договорів», а укладення московського договору 

було ситуативною прагматичною політичною комбінацією Б. Хмельницького;
• згідно з договором, над Україною встановлювався протекторат московського царя 

(покровительство, до речі, було непоодиноким явищем у політико-правовій практиці 
тодішньої Європи);

• сам юридичний факт укладення договору між Україною і Московською державою 
свідчить про рівну правосуб’єктність у міждержавних відносинах;

• після укладення договору Україна залишалася суб’єктом міжнародного права, 
зберігала за собою основні ознаки держави, її суверенітет лише частково обмежувався 
зобов’язаннями утримувати на своїй території невеликий загін московського війська, 
не встановлювати дипломатичних стосунків із державами, які воювали з Московією 
(Польща, Туреччина), повідомляючи царя про результати виборів гетьмана, частину 
податків віддавати до царської скарбниці;

• передусім це був військово-політичний союз конфедеративного характеру.
Третій етап існування Козацько-Гетьманської держави розпочинається після смерті 

Б. Хмельницького – з так званої Руїни. Це період постійного занепаду, міжусобиць, 
обмежень аж до остаточного позбавлення України суверенітету Московією-Росією. 
Помилково вважати, що однією з причин цього був невдалий виступ Івана Мазепи 
в союзі із Швецією проти Пєтра І. Якщо б не було цього, то Московія шукала б інший 
привід для ліквідації решток автономії України. Адже незабаром, 1721 року, вона не лише 
проголосила себе імперією, а й відверто почала проводити політику, відповідну своєму 
новому статусові. До того ж республіканський устрій України аж ніяк не вписувався в 
схему московського абсолютизму. Як і нині будь-які кроки України до справжнього а 
не декларативного усамостійнення, європеїзації своєї зовнішньої політики брутально 
блокуються РФ, яка за будь-яку ціну намагається втримати нас у сфері свого імперського 
впливу, в т. ч. військовими засобами (анексія Криму у лютому–березні 2014 р., вторгнення 
у Луганську, Донецьку області у квітні 2014 р.).

Якщо говорити про козацьке право, то треба мати на увазі його звичаєвий характер 
та строкатість. Саме це стало поштовхом до кодифікації українського права у ХVІІІ ст. 
Процес кодифікації був також одним із шляхів, який українська шляхта намагалася 
використати для відновлення втрачених прав і вільностей України. Зокрема, після 
п’ятнадцятирічної роботи кодифікаційної комісії 1743 року було видано збірник «Права, 
по которым судится малороссийский народ». Також було розроблено збірник «Суд и 
расправа в правах малороссийских» (1750), «Экстракт малороссийских прав» (1767). 
Доцільно, щоб студент дав характеристику їхніх основних положень.
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4. Державно-правовий устрій України 
у складі Австро-Угорської та Російської імперій

Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доконала
Вдову сиротину.

Т а р а с  Ш е в ч е н к о

Висвітлення цього питання доцільно розпочати коротким екскурсом в історію 
ліквідації залишків політичної самостійності України в останній чверті ХVІІІ ст. та поділу її 
земель між двома імперіями – Російською та Австрійською. Також варто згадати, що ще 
задовго до вказаного часу – в ХІ ст. – українське Закарпаття було захоплено Угорщиною. 
А 1867 р. укладено австро-угорську угоду та утверджено конституційну Австро-Угорську 
монархію. Відтак приблизно 80 (за іншими даними – 90) відсотків українських земель 
загарбала Росія, решту – Австро-Угорщина, і вони панували на них до 1917–1918 рр.*.

Аналізуючи будь-які аспекти політично-правового статусу України у складі двох 
імперій, треба пам’ятати, що одна з них, Російська, була абсолютною монархією, а друга, 
Австро-Угорська, – парламентсько-конституційною монархією.

У цісарській Австро-Угорщині українці мали більше прав, ніж у царській Росії, 
але, в тому числі з власної вини, розташовувались на останніх щаблях ієрархічної 
драбини народів цієї строкатої імперії. Вона складалася з двох рівноправних частин 
– Австрійської імперії та Угорського королівства, об’єднаних владою одного монарха. У 
кожній частині монархії існували окремі вищі законодавчі та виконавчі органи. Виконавча 
влада належала цісарю. Законодавчу владу, скажімо, в Австрії здійснювала Державна 
Рада (Рейхсрат), що складалася з палати панів (251 особа), яких призначав імператор, і 
палати депутатів (послів). Її 425 членів обирали від чотирьох, а з 1896-го – від п’яти курій: 
великих землевласників, міст, торговельних палат, сільських округів і курії «загального 
голосування». У січні 1907 р. було запроваджене загальне виборче право для чоловіків, 
які досягли 24 років.

Політичні права українців, які становили 8 відсотків населення Австро-Угорщини, 
були обмеженими. Так, в українській частині Галичини – Східній – австрійський уряд 
передав управління Галицьким сеймом польській верхівці. Угорський сейм закріпив 
панування угорців у Карпатській Україні, оголосивши все населення краю єдиною 
угорською нацією. Офіційною мовою в Галичині була польська мова (з 1868 р.), у 
Карпатській Україні – угорська, на Буковині – німецька. Боротьба українців політичними 
засобами за надання українським землям автономного статусу не увінчалася успіхом. 
У той же час, як видно із сказаного вище, поляки та угорці із зброєю в руках домоглись 
значно вагоміших результатів у справі відновлення національної державності.

У російській «тюрмі народів» українці були ще безправнішими. У ній панували 
росіяни («русские»), які становили меншість у царській Росії.

Російська імперія була спадковою монархією на чолі з імператором (з 1721 р.), 
який мав верховну самодержавну владу, а його особа вважалася «священною та 
недоторканною». Через синод він управляв Російською православною церквою, яка була 
(і залишається) інструментом великодержавної панросійської політики (відживлення ідей 
Москва – Третій Рим, «рускій мир»), московщення інших народів, передусім білорусів та 
українців.

*Важливо знати, чи при цьому підрахунку за 100 % беруться всі етнічні українські землі, чи лише ті, на яких 
розташована нинішня держава Україна.
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Після остаточної ліквідації 1783 р. полково-сотенного устрою як останньої ознаки 
автономії України вона насильно була включена у російську політичну систему. На 
українські землі було поширено територіально-адміністративний устрій у формі 
намісництв, а згодом – губерній (9) і повітів.

У першій половині ХІХ ст. в Україні здійснювалася кодифікація права з деяким 
урахуванням його попередніх національних особливостей. Зокрема, це стосується 
«Собрания малороссийских прав» (1807), Литовського Статуту російської редакції 
1811 р. Але із запровадженням у дію «Свода законов Российской империи» було повністю 
уніфіковано систему джерел права, що діяли в Україні.

Ще в Московській державі, а особливо в Російській імперії було ухвалено понад сотню 
нормативних актів, спрямованих на повне змосковщення (зросійщення) та асиміляцію 
українців.

5. Держава і право УНР, Української Держави, ЗУНР
Утворення УНР, Української Держави та ЗУНР 
перервало майже півторасталітню бездержав-
ність України та повну безправність українців. Не 
було б їх, не було б сучасної держави Україна.

Висвітлення цього питання семінарського заняття слід розпочати з причин і 
особливостей національно-визвольної революції в Україні 1917–1921 рр., поштовхом до 
якої стали результати Першої світової війни і крах Російської та Австро-Угорської імперій. 
Треба мати на увазі, що в Україні революція мала передусім національний характер, у 
той час як у Росії вона була соціальною й царську імперію замінила на червону.

Після усунення від влади російського царя в лютому 1917-го почали формуватися різні 
центри влади: у Петрограді – Тимчасовий уряд, у Києві – Українська Центральна Рада 
(УЦР). Центральна Рада виникла в березні 1917 р. як міжпартійний координаційний 
центр, згодом перетворилася на орган національного представництва, а після 
входження до неї представництв національних меншин – на орган територіального 
самоврядування, який після проголошення Української Народної Республіки (7(20). 11. 
1917 р.) став легітимним вищим законодавчим органом державної влади в Україні. До речі, 
представники російських політичних сил в Українській Центральній Раді проголосували 
проти проголошення УНР, а більшість єврейських – утримались.

У Третьому Універсалі територією УНР було оголошено заселені українцями землі 
Київщини, Поділля, Волині, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини Катеринославщини 
(тепер – Дніпропетровщини), Херсонщини і Таврії (без Криму). Передбачалась мож-
ливість приєднання Воронежчини, Курщини, Холмщини та інших суміжних територій із 
більшістю українського населення «по згоді зорганізованої волі народів». Відповідно 
до умов Берестейсько-Литовського договору 1918 р. було проголошено право УНР на 
Холмщину та Підляшшя. Тодішня київська влада вважала українськими частину повітів 
Бессарабської, Гродненської, Мінської, Могильовської, Чорноморської губерній, Області 
Війська Донського та Кубанської області, але залишала вирішення цього питання до 
укладення україно-російського мирного договору.

Державно-політичне життя тієї доби зосереджувалося в Українській Центральній 
Раді – представницькому органі із законодавчими та іншими владними повноваженнями. 
Між її сесіями постійно діючим органом була Мала Рада. Функції найвищого виконавчого 
органу (уряду) виконував Генеральний секретаріат (із січня 1918 р. – Рада народних 
міністрів). Найвищою судовою установою був Генеральний Суд УНР.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ48

Після усунення у грудні 1918-го від влади Гетьмана П. Скоропадського юридично 
було відновлено УНР та її законодавство, але структура органів влади і принципи 
державного будівництва істотно змінились. Державу очолила Директорія як тимчасова 
верховна влада революційного часу. Після об’єднання УНР із Західноукраїнською 
Народною Республікою, яке було закріплене 22. 01. 1919 р. Актом соборності УНР 
і ЗУНР, змінилася територія УНР та її державний устрій. Об’єднана (соборна) УНР 
юридично проіснувала до осені 1919-го, коли керівництвом ЗУНР було денонсовано Акт 
соборності. Після Ризького мирного договору 1921 р. між Польщею і Росією УНР, а з нею 
і Директорія перестали існувати. Надалі УНР згадувалася лише в контексті діяльності 
Державного центру Української Народної Республіки в екзилі (вигнанні).

УНР залишила велику й різноманітну правову спадщину. Зокрема, це: чотири 
Універсали УЦР, рішення Українського національного конгресу, земельний закон, закон 
про громадянство, закон про національно-персональну автономію, Конституція від 
29. 04. 1918 р., Декларація Директорії від 26. 12. 1918 р., Акт Директорії від 22. 01. 1919 р., 
Універсал Трудового Конгресу від 28. 01. 1919 р. та багато інших.

Треба знати, що УНР була офіційною назвою Української Соціалістичної Совітської 
Республіки, проголошеної 12(25). 12. 1917 р., на початку її існування.

Продовжуючи відповідь на це питання, слід охарактеризувати Українську Державу 
(Гетьманат), яка існувала з 29. 04. 1918 р. до 14. 12. 1918 р. і яку очолював нащадок 
гетьманського роду – Павло Скоропадський, який на з’їзді Українського хліборобського 
конгресу був проголошений Гетьманом Української Держави. Її правовою основою 
стали Грамота до всього українського народу та Закон про тимчасовий державний 
устрій України, підписані Гетьманом 29. 04. 1918 р. Утретє, після Б. Хмельницького та 
І. Виговського, П. Скоропадський намагався відновити монархічну форму правління в 
Україні.

Він сам визначав свою компетенцію як Верховного правителя, затверджував закони, 
призначав склад уряду (Рада міністрів) і Генерального суду (Державний сенат), керував 
зовнішньополітичними і військовими справами, вирішував питання помилування тощо. На 
випадок смерті, тяжкої хвороби чи тривалого перебування Гетьмана за межами України 
утворювався тріумвірат – колегія верховних правителів держави з трьох осіб, одного з 
яких заздалегідь призначав сам Гетьман, другого обирав Державний сенат, а третього – 
Рада міністрів. Найкращою формою правління для України Павло Скоропадський вважав 
конституційну монархію.

Територія Української Держави майже збігалася з територією УНР, але передбачалося 
її розширення.

Відповідь на третю частину цього питання заняття слід розпочати з висвітлення 
процесу становлення Української держави на теренах Австро-Угорської монархії в 
умовах її розпаду. Передусім, треба спинитись на передумовах виникнення і діяльності 
Української Національної Ради, проголошення Західно-Української Народної Республіки.

У правових актах, виданих 01. 11. 1918 р., зазначалося, що найвища влада в 
новопосталій державі належить Українській Національній Раді. Усім її громадянам, 
незалежно від національності, та віросповідання надано рівні права. Національним 
спільнотам запропоновано обрати своїх представників до складу УНРади. Дозволялось 
тимчасове застосування австрійського законодавства, якщо воно не суперечило засадам 
української влади. 13. 11. 1918 р. УНРада ухвалила Тимчасовий основний закон, який 
визначав територію ЗУНР у межах українських етнографічних земель колишньої Австро-
Угорщини (бл. 70 тис. км2 території з 6 млн населення), закріплював верховенство і 
суверенітет народу, пропорційну виборчу систему, виборчим правом наділяв громадян 
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будь-якої національності, віри, статі. Найвищим органом влади мали стати Установчі 
збори ЗУНР, а до їх обрання вся повнота законодавчої влади належала УНРаді, а 
виконавчої – Державному Секретаріату.

Четвертого січня 1919 р. було створено спеціальний орган УНРади – Виділ на чолі з 
головою – президентом. У червні того ж року Виділ та Державний Секретаріат ухвалили 
закон про передання військової та політичної влади в ЗУНР диктаторові Є. О. Пет-
рушевичу.

Державно-політичне, соціально-економічне і духовне життя республіки врегульо-
вувалось також іншими законами: про організацію війська (13. 11. 1918), про адміністрацію 
(15. 11. 1918), про тимчасову організацію судочинства (16 та 21. 11. 1918), про державну 
мову (01. 02. 1919), про шкільництво (13. 02. 1919), про громадянство (08. 04. 1919), 
про земельну реформу (14. 04. 1919), про сейм (16. 04. 1919) тощо.

Студентові рекомендується на вибір проаналізувати окремі акти УНР, Української 
Держави, ЗУНР.

6. Політико-правове становище західноукраїнських земель 
у міжвоєнний період та часи Другої світової війни

На четверо розкопана,
Розрита могила.

Т а р а с  Ш е в ч е н к о

Після поразки УНР, ЗУНР і нехтування прагнень українців до політичного 
усамостійнення країнами Антанти Україну було четвертовано Росією (Наддніпрянська 
Україна), Польщею (Західна Україна), Румунією (Північна Буковина), Чехо-Словаччиною 
(Закарпатська Україна). Висвітлюючи це питання, слід звернути увагу на соціально-
політичне і національне становище українців у складі трьох останніх держав (про 
Радянську Україну йтиметься в наступному питанні). До встановлення їхнього панування 
на українських землях безпосередньо причетні західні країни. Так, 14 березня 1923 р. 
Антанта на пропозицію спеціальної комісії Ради послів цієї коаліції визнала Східну 
(українську) Галичину належною Польщі на правах широкої автономності. Після цього 
рішення Є. Петрушевич розпустив уряд, усі органи та установи, дипломатичні місії 
та представництва ЗУНР, що означало припинення її існування. Польща, Румунія і 
Чехо-Словаччина використовували схожу модель панування на українських землях, але 
з різним рівнем суворості. Найважче українцям жилося у складі Польщі, яка знехтувала 
рішенням Антанти про надання українцям автономії. Польська окупаційна влада масово 
переселяла етнічних поляків на українські терени, на пільгових умовах забезпечувала 
їх великими земельними наділами («осадництво»), створювала привілейовані і пріори-
тетні умови у сфері державної служби, освіти, забезпечувала найпрестижнішою і 
найоплачуванішою працею, з їхньою допомогою здійснювала насильницьку асиміляцію 
українців, штучно перешкоджала їхньому економічному, національному і духовному 
розвитку, застосовувала до них репресії. Саме така великодержавна і шовіністична 
політика Польщі викликала організований спротив українців у 30-х рр. ХХ ст., призвела до 
кривавого польсько-українського протистояння під час Другої світової війни. Тут логічно 
вийти за хронологічні рамки питання і зазначити, що й після її закінчення вже комуністична 
Польща продовжувала «вирішувати» українське питання шляхом фізичного знищення 
українців, примусового переселення їх з етнічних земель і розсіювання на свої західні 
(«німецькі») землі, а також на простори Радянської України у погодженні з Кремлем.
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Майже такою ж суворою щодо українців була політика Румунії і дещо м’якшою – 
Чехо-Словаччини. Щоправда, Словаччина й досі консервує на своїй території проблему 
так званих «закарпатських русинів» як окремої від українців нації.

За таких умов провідна українська верства порятунок українства у всіх його вимірах 
бачила в єдино правильному виході – відновленні власної держави. На початку Другої 
світової війни було зроблено дві такі спроби. Перша. 15 березня 1939 р. у м. Хусті було 
проголошено Карпатську Україну, обрано її парламент (Сейм), який обрав Президента 
(Августин Волошин), затвердив Конституційний закон (студент обов’язково має розкрити 
його основні положення). Друга. 30 червня 1941 р. в окупованому німцями Львові 
ОУН(б) проголосила Акт про відновлення Української Держави. Доречно згадати, 
що провідники ОУН(б) за відмову скасувати цей Акт німецькою владою були ув’язнені 
в концтаборах, у тому числі С. Бандера, його брати, які там загинули, та інші. Далі слід 
проаналізувати згаданий Акт, а також Платформу Української Головної Визвольної Ради 
(липень 1944 р.).

7. Радянська держава і право в Україні
Я кажу собі:
Товаришу москаль,
на Україну зуби не скаль.
Вивчіть мову цю...

В о л о д и м и р  М а я к о в с ь к и й *

Уже на початку розгляду цього питання слід зазначити й обґрунтувати (або 
спростувати), що впродовж семи десятиріч «українська радянська соціалістична 
державність» не була політичним інститутом етнічних українців, а привнесеною 
ззовні, обмеженою автономною державністю в межах Росії. Її насаджували за 
допомогою прямої військової інтервенції Росії, опертя на сформовану в Україні російську 
«п’яту колону», здійснення ними терору, репресій, голодомору, масових депортацій щодо 
українців, їхньої денаціоналізації і геноциду. Створення УСРР, так званих Донецько-
Криворізької, Галицької та інших радянських «республік», укладення «договорів» 1919 і 
1920 рр. між Росією і Радянською Україною, зрештою союзний договір від 30 грудня 
1922 р. стали прихованою формою відтворення Російської імперії під назвою СРСР. У 
ньому структура державної влади, механізм державного управління, судово-прокурорська 
система, законодавство, діяльність усіх суспільних інститутів (партія, церква, школа, ЗМІ, 
громадські організації) були підпорядковані встановленню беззастережного панування 
росіян і всього російського. Впродовж 1917–1921 рр. червона Росія окупувала більшу 
частину етнічних земель, у 1939 р. цей процес було продовжено, а у 1944 р. – поновлено.

Водночас варто мати на увазі, що до кінця 1922 р. Радянська Україна де-юре була 
суверенною державою, а решта часу навіть її формальний державницький статус мав 
ознаки державності (власна територія, державна символіка, парламент, уряд, вона була 
співзасновником і членом ООН, діяли українські ВНЗ, Академія наук, ЗМІ). Особливо 
треба наголосити, що Конституції УРСР та СРСР передбачали право сецесії (виходу) 
України зі складу СРСР. Ці та інші чинники значною мірою й забезпечили відновлення 
української політичної незалежності в 1990–1991 рр.

Запровадженій російсько-радянській державності відповідала і правова система 
в Україні. Усе законодавство Радянської України розвивалося переважно за зразком 

*Переклад з російської Леоніда Первомайського, редакція автора. – І. Б.
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законодавства радянської Росії, а то й підмінялося російським. Відповідні українські 
інституції й досі не викоренили їх (чи не хочуть цього зробити) з української правової 
системи.

8. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.

Т а р а с  Ш е в ч е н к о

Для відправного пункту відповіді на це питання можна обрати Декларацію про 
державний суверенітет УРСР, ухвалену Верховною Радою 16 липня 1990 р. Уважно треба 
поставитись до юридичної характеристики Біловезької угоди (8 грудня 1990 р.), якою 
було денонсовано договір про створення СРСР від 1922 р. Також варто проаналізувати:

• результати референдумів в Україні (17 березня, 1 грудня 1991 р.,  16 квітня 2000 р.);
• зміни і доповнення до Конституції УРСР від 1978 р., Акт проголошення незалежності 

України від 24 серпня 1991 р., проекти нової Конституції, Конституційний договір від 
8 червня 1995 р., Конституцію України від 28 червня 1996 р., зміни до неї від 8 грудня 
2004 р. (їх скасування Конституційним судом у жовтні 2010 р. і відновлення Верховною 
Радою у лютому 2014 р.);

• ухвалені нові Кодекси (Кримінальний, Цивільний, Сімейний).
Для цього, звичайно, треба скористатись оригіналами відповідних НПА.
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СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

Схема 2.1. Витоки та основні етапи розвитку української державності
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        Схема 2.2. Витоки та основні етапи розвитку українського права*

*Поза схемою залишився розвиток української правової думки в екзилі.
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   ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Договір київського князя Ігоря з візантійським імператором 
(945 р.)

...Коли Русь входить у місто, то хай не завдає зла і не має права купити шовкові тканини 
по 50 золотих; той же, хто купить шовкові тканини, хай показує їх царському чиновникові, і той 
привісить до тканин печать і віддасть їх тим, хто купив. Коли ж Русь іде назад, то нехай бере 
їжу на дорогу, скільки потрібно, ... і повертається безпечно в країну свою...

Якщо втече раб від Русі, то раба слід впіймати, ... якщо ж утікача не виявлять, то нехай 
наші християни дадуть присягу Русі по своїй вірі, а нехристияни по своєму закону, і нехай тоді 
Русь бере на нас (греках) ціну раба, як встановлено раніше, по 2 шовкові тканини за раба. 
Коли ж утече до Русі раб кого-небудь з людей царства нашого, або з міста нашого (тобто 
Царграда), або з інших міст і забере що-небудь з собою, то його повернути назад, і якщо 
забране цим рабом з собою буде все ціле, то слід взяти за вкрадене 2 золотих...

Коли ж виявиться хто з Русі оберненим у греків у рабство, як полонений, то буде 
викуплений Руссю за 10 золотих; якщо ж гречин його купив, то слід йому дати присягу перед 
хрестом і взяти ту ціну, яку він дав за нього... Коли ж трапиться який-небудь злочин від греків, 
що перебувають під владою царства нашого, то (князі руські) не мають влади страчувати їх, 
але за повелінням царства нашого дістане він (покарання) за те, що вчинив. Якщо християнин 
уб’є русина або русин християнина, то той, хто вчинив убивство, буде затриманий родичами 
убитого і нехай (вони) уб’ють його. Коли ж той, хто вчинив убивство, втече, а він буде заможний, 
то хай візьмуть маєток його родичі вбитого; якщо ж той, хто вчинив убивство, бідний і втече, то 
його (треба) шукати, поки не виявлять; коли ж він буде виявлений, хай буде вбитий...

Правда Руська*

1. Якщо уб’є муж мужа, то мстити братові за брата або батькові, або синові, або дітям 
брата, якщо ніхто не буде мстити, то треба заплатити 80 гривен, якщо це буде князівський муж 
або князівський туш; коли ж це буде русин, або мечник, або ізгой, або славенін, то заплатити 
за нього 40 гривен.

Суд Ярославових дітей
2. Після Ярослава його сини: Ізяслав, Святослав, Всеволод і мужи їх: Коснячко, Перенг, 

Нікіфор зібралися і скасували вбивство за голову, проте залишили викуп кунами; а решту все 
залишили, як і Ярослав судив.

Суд за вбивство
3. Якщо хто уб’є князівського мужа у разбої, а головніка не шукають, то вервену платить 

той, у чиїй верві лежить голова, – 80 гривень, а за простолюдина – 40 гривен.
4. Якщо ж якась вервь почне платити дику віру, то платить її декілька років, поскільки 

головник не відомий; а коли головник буде з їх верві, то вона (вервь) має допомагати йому у 
виплаті, або ж платить дику віру; але платить 40 гривен, а головництво платить сам головник, 
він має заплатити свою частину сорок гривен; а коли вбивство станеться на свадьбі або на 
гулянці, то платиться вервина.

Вчинення безпричинного розбою
5. Якщо буде вчинено розбій не на свадьбі, то за це люди не платять, а мають видати 

самого злочинця з дітьми на моток і пограбування.
6. Якщо ж не вкладається у дикий викуп і віру, то люди йому не помагають, він сам платить.

*За списком Карамзінським. Тексти подаються за виданням: Історія держави і права України: Хрестоматія. 
– К., 1996. – С. 26–29.
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Про віру
7. Закони вірні були при Великому князі Ярославі: вірнику брати 7 відер солоду на 

тиждень, а в середину куна, або сир, а у п’ятницю теж; а корів йому по дві на день; а хлібин 
7 на тиждень, а пшона сім уборків, а гороху так само, а солі 7 головажень: то це все вірнику 
з отроком; а коней 4, а вівса коням у достатній мірі; вірнику 8 гривен, а 10 кун перекладні, а 
металнику 12 вкош...

Про віри
8. Якщо буде віра 80 гривен, то вірнику 16 гривен і 10 кон і 12 вкош, а за голову 3 гривни.

Про князівських отроків
9. Якщо князівський отрок, або конюх, або повар – 40 гривен.
10. А за тіунь, огнищанина і за конюха – 80 гривен.
11. А за сільського князівського тіуна княж або ратойного – 12 гривен.

Про реместв’яників
12. А за реместв’яника і за реместв’яницю – 12 гривен.

Про смердів і холопів
13. А за смерда і холопа 5 гривен, а за рабиню – 6 гривен.
14. А за кормилицю 12 гривен, навіть, якщо кормилиця буде холопкою або рабою.

Про мечі
19. Якщо хто вдарить мечем, не вийнявши його з піхов, або ручкою меча, то 12 гривен 

продажі за обіду.
20. Коли ж вихопить меч з піхов, але не вдарить, то гривну кун.
21. Якщо ж хтось вдарить когось батогом, або чашею, або рогом, то 12 гривен.
22. Якщо ж він відсіче руку і відпаде рука або усохне, або ногу, або виб’є око або відріже 

носа, то за увіччя 10 гривен
23. А відсіче мечем палець, то 3 гривни продажі, а потерпілому гривну.
25. А вдарить мечем і поранення буде не смертельним, то три гривни продажі, а 

потерпілому гривну за рану, а поранить смертельно – то віра.
26. Якщо муж мужа потягне на себе, або відштовхне, або вдарить палицею чи жердиною 

і будуть два свідки, то три гривни продажі...

Хто не чужому коні їздить
28. Коли хтось сяде без дозволу на чужого коня, то 3 гривни продажі.

Про пропажу
29. Якщо ж у когось пропаде кінь або зброя, або гаманець і про це він заявить на торгу, а 

опісля упізнає у своєму місті, то за обіду йому 3 гривни.
30. Отже, хто упізнає своє, що згубив, а чи було вкрадено у нього, чи то коня, чи гаманція, 

чи то скотину, то не говори: це моє, а піди на звід; зведуться, то хто буде винний, то на того 
злодійство падає; тоді він своє візьме, а якщо щось пропало, тоді йому починають платити.

Про крадіжку
31. Якщо це буде конокрад, то видати його князеві на ноток; а якщо це буде хатній злодій, 

то нехай платить за те 3 гривни.

Про звід
32. Якщо буде в одній місцевості, то позивачу іти до кінця того зводу; якщо буде звід по 

землях, то іти йому до трьох зводів, а коли знайде особу, у якої буде його річ, то вона має 
платити кунами, а потім вона має іти до кінця зводу, а позивач має чекати результата; а де 
знайдуть останнього, то той має платити і продажу.

Про злодійство
37. Якщо когось уб’ють під час крадіжки у приміщенні, то зарити його як собаку; але, якщо 

його спіймають і затримають до світанку, то вести на князівський двір; але, коли уб’ють, а 
люди бачили злодія зв’язаним, то платити 12 гривен.
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38. Якщо хтось украде скотину з хліву або із загорожі і якщо буде один, то платити йому 3 
гривни і 30 кун. А якщо їх буде кілька, то усі платять по 60 кун.

39. Коли хтось украде скотину у полі, а будуть це вівці, або кози, або свині, то 60 кун; а 
коли їх буде багато, то усі по 60 кун.

Про холопів
43. Якщо злодіями будуть холопи, чи боярські, чи церковні, то князь не карає їх продажею, 

поскільки вони невільні; але заплатити позивачу подвійну суму за обіду.

Про купців
45. Якщо якийсь купець дасть іншому купцеві куни для купівлі або як позичку, то купець 

не обов’язково має мати свідків; він може піти на роту, якщо той, кому дано куни, буде 
заперечувати.

Про поклажу
46. А коли хтось віддасть на збереження якусь річ, то тому, хто взяв на збереження, треба 

мати свідків, і коли власник речі буде говорити, що дав на збереження більше, то той, хто брав 
річ на збереження має іти на рот і заявити: у мене є тільки те, що він поклав, і я йому його 
зберіг і вчинив добро.

47. А хто куни позичає, або мед, або жито під проценти, то свідки мають сказати: як 
рядився, те й має мати.

Литовський статут (1566 р.)
Жикгимонт Август б. н. король Польский, великий князь Литовский, Руский, Пруский, 

Жомоитский, Мазовецкий, Ифлянтский и иных. Чиним явно всим вобец й каждому зособна 
нинешним й на потом будучим, иж тот статут великому князству Литовскому, панству нашому 
й всим землям к нему прислухаючим... А выдан есть сесь статут на сойме Виленском великом 
валном, року божьего нароженья тисеча пять сот шестьдесят шостого месяца Марта, первого дня.

Р а з д е л  п е р в ы й
О персоне господарской

Арт. 1. Вси обыватели великого князства Литовского одним правом писаним й от нас 
даным сужоны быть мають... почоншы от вышнего стану аж й до нижнего, тыми одными 
правы писаными от нас даными судити исправовати.

Арт. 2. Мы господар обецуем й шлюбуем никого не карати на заочное поведанье, хотя 
бы се дотикало й о ображенье маестату нашого господарского ...А хто бы теж кого колвек 
обмовляючи вчинил к соромото й зелжывости, а шло бы о честь або о горло або о которое 
кольвек скаранье; тогды тот, хто на кого мовит й ведет, а не доведет, тым караньем сам маеть 
быти каран.

Арт. 3. О ображенье маестату господарского. О ображенье маестату господарского так се 
разумеет, колибы хто змову албо спикненье албо бунт учинил на здоровье наше господарское, 
хотя бы пан бог уховал, иж бы оная змова не была учынком пополнена; таковый за слушным 
доводом, як о том нижой описано, честь й горло й именье стратит. Теж кгды маестат наш 
ображон бывает с тое причины, кгды бы хто бунтовал покой посполитый врушаючы против 
нас господара ку шкоде й речы посполитое.

Статті Б. Хмельницького, затверджені царем 
і боярською думою (21 березня 1654 р.)

... Щоб по містах урядники були обирані з людей того гідних, будуть вони повинні підданими 
царського величества правил і всякі доходи по правді віддавати до казни. ...Мають по містах 
бути урядниками війти, бурмистри, райці, лавники, і доходи всякі грошеві і хлібні збирати, на 
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царське величество і віддавати до государевого скарбу тим людям, котрих пошле царське 
величество.

5. Послів, котрі здавна приходять з чужих країв до Війська Запорізького аби, було вільно 
приймати, а коли б було щось противне царському величеству, мусять сповіщати царське 
величество. ...А з турецьким султаном і польським королем без волі царського величества 
немати зносин.

6. ...Царське величество пожалував: митрополитові, всім людям духовного чину велів 
дати свою государську жалувану грамоту на маєтності, котрими вони володіють.

7. Царське величество постановив на неприятеля свого польського короля йти самому і 
бояр та воєводів післати з великим військом. 

8. Аби наємного війська на польськім пограничу було 3 000.
10. Коли б мала напасти Кримська орда, тоді треба на неї наступити... А тепер вона ще в 

брацтві (з козаками), треба дати час і її не зачіпати.
11. ... Як великий государь гетьмана Хмельницького і все Військо Запорозьке пожалує..., 

тоді ви ж між собою розбір зробите: хто буде козак, а хто мужик, і щоб війська Запорозького 
було 60 000. То великий государ наш на те позволив: велів бути такому числу реєстрових козаків.

Привілей Війську Запорозькому (27 березня 1654 р.)
... Ми, ... веліли підтвердити їх права вольності військові, які були за вел. князів руських 

і королях польських: що судилися (своїм судом), і вольності свої мали в маєтках і судах, аби 
в ті суди ніхто не мішався... Ми, великий государ, залишили Війську Запорозькому вибирати 
гетьмана, самим між собою, а кого виберуть, вони про те об’являть нам. А що на булаву 
гетманську було дано Чигиринське староство...

Маніфест Катєріни ІІ про ліквідацію Запорозької Січі                              
(3 серпня 1775 р.)

Ми захотіли оголосити всім вірнопідданим нашої Імперії, що Запорізька Січ остаточно 
зруйнована, з викорінням на майбутнє самої назви запорозьких козаків за образу нашої 
Імператорської величності, за зухвалі вчинки цих козаків і за неслухняність до наших 
височайших повелінь.

Собрание малороссийских прав (1807 р.)
Книга I. Глава III. О возрастах.
§ 1. Мужеский пол до восемнадцати, а женский до тринацати лет считается несо-

вершеннолетними, и в случае смерти родителей, состоят в опеки, с их именем, а достигших 
тех лет возраста, выходят из опеки и вступают во владение имением.

§ 2. Девица в 13 лет возраста может ити замуж.
§ 3. Возраст есть четвероякий: первый отрочество в тринадцати летах и шести неделях 

по ленному праву, а по саксонскому в двенадцати летах вторый, когда-то в летах разсуждения 
приходят, то есть имеет 14-ть лет, и потому может учинить тестамент, третий в 18-ть лет, 
и таковой может собственностию своею располагать по своей воле, и слугу невольного 
отпустить, чего пред тем временем сделать не может; четвертый в 21 -ть год, таковый имеет 
полные лета, которые по цесаревскому праву считаются в 25-ть лет. Тогда уже и опекуном 
быть может.

Глава IV. О физической и нравственной способности.
§ 3. Безумные не могут делать тестамента или завещания, а могут делать когда придут 

в полный разум.
§ 5. Безумный не может быть свидетелем.
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Глава V. О браке.
§ 7. К супружеству никакие договоры приняты быть не могут, и если б кто обещал 

женить сына на дочере другого с договором о денежном взыскании с того, кто из них даст 
причину к несобытию супружества, то таковый даговор не есть важный и сильный потому, что 
супружество должно быть вольным.

§ 8. Вольно всякому жениться столько раз, сколько пожелает, пока без жены быть не 
может или не хочет, хотя б и три или четыре жены его умерли; равно и жене свободно по 
смерти мужей своих ити за иного, и как с первым так и с последним дети родить, которые в 
имениях родителей своих без стеснения наследовать будут.

§ 9. Буде дочери своей отец ради имений ея материнских или мать ради имений отеческих 
в опеке своей содержимых, выдать замуж не похотят, в таком случае она может просить в 
суде позволения на замужье.

Закон про національно-персональну автономію (9 січня 1918 р.)
Ст. 1. Кожна з населяючих Україну націй має право в межах Української Народної 

Республіки на національну-персональну автономію: тобто право на самостійне влаштування 
свого національного життя, що здійснюється через органи Національного союзу, влада якого 
шириться на всіх його членів, незалежно від місця їх поселення в межах Української Народної 
Республіки. Це є невід’ємним правом націй і ні одна з них не може бути позбавлена цього 
права, або обмежена в ньому.

Ст. 2. Населяючим територію УНР націям – великоруській, єврейській і польській – право 
на Національно-персональну автономію дається силою цього закону. Нації же білоруська, 
чеська, молдавська, німецька, татарська, грецька та болгарська можуть скористатися правом 
національно-персональної автономії, якщо до Генерального суду про те поступить заява від 
кожної нації зокрема, підписана не менш як 10 тис. громадян УНР без різниці полу і віри 
необмежених по суду у своїх політичних правах, що заявляють про належність свою до даної 
нації. Генеральний суд розглядає заяву в публічному засіданні в строк не пізніше як через 6 
місяців з дня її подання, сповіщає про свою постанову Генеральний Секретаріат і оголошує її 
до загальної відомості. Зазначені заяви від націй, які не перелічені в цій статті, подаються на 
розгляд парламенту УНР.

Ст. 3. Для здійснення зазначеного в ст. 1 права громадян УНР, що належать до оної 
нації, утворюють на території УНР Національний союз. Членам кожного Національного союзу 
ведуться іменні списки, які в сукупності складають національній кадастр...

Закони про тимчасовий державний устрій України,                                
про гетьманську владу (29 квітня 1918 р.)

1. Влада управління належать виключно до Гетьмана України в межах всієї Української 
Держави.

2. Гетьман стверджує закони і без його санкцій ніякий закон не може мати сили.
3. Гетьман призначає Отамана Ради Міністрів. Отаман Ради Міністрів складає Кабінет і 

представляє його в повному складі на затвердження Гетьмана. Гетьман затверджує і скасову 
Кабінет у повному його складі. Гетьман приймає і звільняє інших урядових осіб в разі для 
останніх не обгрунтовано законом іншого порядку призначення і звільнення.

4. Гетьман є вищий керівничий всіх зносин Української Держави з закордонними.
5. Гетьман є Верховний Воєвода Української Армії і Флоту.
6. Гетьман оголошує области на військовому, осадному або виключному положенні.
7. Гетьманові належить помилування засудженних, полегшення кари і загальне прощення 

зробленних злочиних подій з скасуванням проти них переслідування і висвободження їх від 
суду і кари, а також складання казенних взимок і дарования милості в особистих випадках, 
коли цим не порушуються чиї охоронені законом інтерес і громадські права.

8. Накази і розпорядження Гетьмана закріпляються Отаманом-Міністром або відповідним 
йому Міністром.
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Про Раду Міністрів і про Міністрів
<...> 34. Напрямок і об’єднання праці окремих відомств по предметах, як законодавства, 

так і вищого державного управління накладається на Раду Міністрів.
35. Керування справами Ради Міністрів накладається на Генерального Секретаря і на 

підлягаючу йому Державну Генеральну Канцелярію.
36. Отаман-Міністр, Міністри відповідають перед Гетьманом за загальний хід державного 

управління. Кожний з них окремо відповідає за свою діяльність і розпорядження.
37. За преступи по посаді вчинки Отаман-Міністр і Міністри підлягають громадській і 

карній відповідальності на основах, в законі визначених.

Про Генеральний Суд
<...> 42. Генеральний Суд Української Держави уявляє собою вищого охоронителя і 

захисника закону та Вищий Суд України в судових та адміністративних.
44. Порядкуючий Генеральний Суддя та всі Генеральні Судді призначаються Гетьманом.

Тимчасовий основний закон про державну самостійність          
українських земель бувшої Австро-Угорської монархії,                        
ухвалений Українською Народною Радою на засіданні  

13 падолиста 1918 р.
Артикул 1. Назва
Держава, проголошена на підставі права самоозначення народів Українською 

Національною Радою у Львові дня 19 жовтня 1918 року, обнимаючи весь простір бувшої 
австро-угорської монархії, заселений переважно Українцями, має назву Західно-Українська 
Народна Республіка.

Артикул 2. Границі
Простір Західно-Української Народної Республіки покривається з українською суцільною 

етнографічною областю в межах бувшої австро-угорської монархії...
Артикул 3. Державна суверенність
Отся державна територія творить самостійну Західно-Українську Народню Республіку.
Артикул 4. Державне заступництво
Права влади іменем Західно-Української Народньої Республіки виконує весь її народ 

через своє заступництво, вибране на основі загального, рівного, безпосереднього, тайного і 
пропорційного права голосування без ріжниці пола. На сій основі мають бути вибрані установчі 
збори Західно-Української Народної Республіки. До часу зібрання Установчих зборів викону 
всю вдасть Українська Національна Рада і Державний Секретаріат.

Артикул 5. Герб і прапор
Гербом Західно-Української Народньої Республіки є Золотий Лев на синім полі, обернений 

у свою праву сторону. Державна печать має довкола гербу напис: «Західно-Українська 
Народня Республика».

Закон Західноукраїнської Республіки про мову на її території
(15 лютого 1919 р.)

1. Державною мовою на Західній області Української Народної Республіки є мова 
українська.

2. Цю мову вживають у внутрішнім і зовнішнім урядуванню всі державні власті і уряди, 
публічні інституції і державні підприємства.

3. Законно признаним національним меншостям полишається свободу уживання як усно так 
і в письмах їх матірної мови урядових зносинах з державними властями і урядами, публічними 
інституціями і державними підприємствами.

4. Закон цей обов’язує з днем його оповіщення. 
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Проголошення самостійності Карпатської України                                     
(15 березня 1939 р.)

Українська Національна Рада постановила:
1. Карпатська Україна є незалежна Держава.
2. Назва держави є: КАРПАТСЬКА УКРАЇНА.
3. Карпатська Україна є республіка з президентом, Вибраним Сеймом Карпатської 

України, на чолі.
4. Державна мова Карпатської України є УКРАЇНСЬКА МОВА.
5. Барва державного прапора Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя 

горішня, а жовта долішня.
6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: медвідь у лівім 

червонім півполі і чотири сині та три жовті смуги у правому півполі і ТРИЗУБ св. Володимира 
Великого з хрестом на середньому зубі. – Проведення цього місця закону полишається 
окремому законові.

7. Державний гімн Карпатської України «Ще не вмерла Україна...»

Акт про відновлення Української Держави  (30 червня 1941 р.)
1. Волею українського народу, Організація Українських Націоналістів під проводом 

Степана Бандери проголошує відновлення Української Держави, за яку поклали свої голови 
цілі покоління найкращих синів України.

Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її Творця й Вождя Євгена 
Коновальця вела в останніх десятиліттях кровавого московсько-большевицького поневолення 
завзяту боротьбу за свободу, взиває весь український нарід не скласти зброї так довго, доки 
на всіх українських землях не буде створена Українська Суверенна Держава.

Суверенна Українська Влада запевнить українському народові лад і порядок, всесторонній 
розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб.

2. На західних землях України твориться Українська Влада, яка підпорядкується Укра-
їнському Національному Урядові, що створиться у столиці України – Києві з волі українського 
народу.

3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з Націонал-Соціалістичною 
Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Европі й світі та 
допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації.

Українська Національна Революційна Армія, що творитисьме на українській землі, 
боротисьме дальше спільно з Союзною німецькою армією проти московської окупації за 
Суверенну Соборну Українську Державу і новий лад у цілому світі.

Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава, хай живе Організація Українських 
Націоналістів, хай живе Провідник Організації Українських Націоналістів Степан Бандера!

Слава Україні! Героям Слава!

Платформа Української Головної Визвольної Ради                                    
(липень 1944 р.)

І
1. Український національно-визвольний рух, створення Самостійної Української Держави 

та боротьба за її закріплення в 1917–1921 рр. поглибили національну свідомість і посилили 
політичну активність українських народних мас.

Упадок української держави внаслідок чужого завоювання ... полегшив чужинцям 
запанувати на Україні. Це панування позначилось небувалим гнітом, масовим пограбуванням 
українського народу, поверненням його селянства і робітництва у справжнє кріпацтво, з 
нещадною експлуатацією і винищенням мільйонових мас голодом і терором. Це страшне і 
криваве лихоліття ... що тільки власна національна суверенна держава є єдиною передумовою 
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та запорукою нормального життя і розвитку нації, її культури, матеріяльного і духового 
добробуту народних мас.

2. Сучасна війна між двома тотальними силами, московсько-большевицьким та німецько-
гітлерівським імперіялізмами, ведеться за володіння в першу чергу українських земель, як 
вихідних позицій до панування у Східній Европі, а навіть у всій Европі. Обидві ці сили – це 
непримиренні вороги ідеї української державности...

3. Проте ця війна виснажує також наших ворогів і приводить їх до соціяльного та політичного 
розкладу. Це створює сприятливі передумови для визвольної боротьби поневолених народів 
та полегшить їм остаточну перемогу.

4. 3 уваги на це необхідно:
а) у вирі сучасної тотальної війни оборонити український народ та його провідні кадри 

перед фізичним винищенням;
б) повести його до боротьби за своє визволення і власну суверенну державу.
Для здійснення цих завдань потрібний єдиний всеукраїнський національний фронт, 

організований на основі об’єднання всіх діючих національних українських сил, які змагають до 
української суверенної держави, і єдиний керівний центр.

Тому за ініціятивою Української Повстанської Армії (УПА), що створилася в процесі 
збройної боротьби українського народу проти гнобителів і насильства окупантів над 
мирним українським населенням, зорганізувався із представників усіх українських земель та 
українських політичних середовищ всеукраїнський провідний центр під назвою: Українська 
Головна Визвольна Рада (УГВР).

II
Цілі й завдання УГВР

1. Об’єднати і координувати дії всіх самостійницько-визвольних сил українського народу 
на всіх землях України та поза ними для національне- визвольної боротьби проти всіх ворогів 
українського народу на всіх землях України та поза ними для національно-визвольної боротьби 
проти всіх ворогів українського народу, зокрема проти московсько-большевицького і німецько-
гітлерівського імперіялізмів, за створення Української Самостійної Соборної Держави (УССД).

2. Визначити ідейно-програмові напрямні визвольної боротьби українського народу.
3. Керувати всією національно-визвольною боротьбою українського народу аж до здобуття 

державної незалежної влади в Україні.
4. Репрезентувати, як Верховний всеукраїнський центр, сучасну політичну боротьбу 

українського народу в краю і закордоном.
5. Покликати до життя перший український державний уряд та скликати перше українське 

всенародне представництво.

ІІІ
Основні ідейно-програмові принципи

Збереження життя нації, національної єдности і культури – це перша й найвища ціль 
всякого здорового національного організму. Національна суверенна держава є головною 
запорукою збереження життя і нормального розвитку нації та добробуту її громадян. Тому 
українська нація в цей час повинна віддати всі свої сили на здобуття й закріплення власної 
держави.

Всі політично-активні чинники повинні сконсолідуватися в боротьбі за Самостійну 
Українську Державу, усунувши всякі суперечливі питання соціяльно-політичного порядку, які 
без здобуття власної держави не мають під собою реального грунту. Боротьба за національну 
самостійну державу може бути успішною тільки при умові, що вона буде проводитися 
незалежно від політичних впливів сторонніх сил.

На тій підставі УГВР визнає такі принципи своєї діяльности:
1. УГВР прагне до відбудови Української Самостійної Соборної Держави на всіх 

землях українського народу засобами революційної боротьби проти всіх ворогів державної 
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самостійности українського народу, зокрема проти большевицьких і німецьких окупантів та 
співпраці з усіма прихильниками такої самостійности.

2. УГВР твориться на принципі повної політичної незалежности своїх прагнень від впливів 
сторонніх національних сил і чинників.

3. УГВР об’єднує всі провідні політичні елементи, незалежно від їх ідейного світогляду та 
політично-групової приналежности, що стоять на ґрунті політичної суверенности української 
держави та політичної незалежности українських визвольних прагнень.

4. УГВР приймає для об’єднання національне-визвольних українських сил у боротьбі за 
УССД таку політично-соціальну плятформу:

а) забезпечення народно-демократичного способу визначення політичного устрою в 
Українській Державі шляхом загального народного представництва;

б) забезпечення свободи думки, світогляду й віри;
в) забезпечення розвитку української національної культури;
г) забезпечення справедливого соціяльного ладу в Українській Державі без клясового 

визиску і гноблення;
д) забезпечення справжньої законности в Українській Державі й рівности всіх громадян 

перед законом;
е) забезпечення всіх громадянських прав усім національним меншостям в Україні;
є) забезпечення для всіх громадян вільної ініціятиви, регульованої вимогами і потребами 

цілости нації:
ж) забезпечення права рівних спроможностей … для всіх громадян вільної ініціятиви, 

регульованої вимогами і потребами цілости нації;
з) забезпечення вільної форми трудового землекористування з визначенням мінімальних 

і максимальних розмірів для індивідуального землекористування;
і) усуспільнення основних природніх багатств країни: землі, лісу, вод і підземних скарбів з 

передачею рільних земель у постійне користування трудовим хліборобським господарствам;
ї) удержавлення важкої індустрії і важкого транспорту, передача кооперативним 

об’єднанням легкої і харчової індустрії, право широкого вільного кооперування дрібних 
продуцентів;

й) забезпечення вільної торгівлі в унормованих законодавством межах;
к) забезпечення вільного розвитку ремесла та права на творення індивідуальних 

ремісничих верстатів і підприємств;
л) забезпечення права на вільну працю для фізичних та умових працівників і забезпечення 

охорони інтересів робітництва соціяльним законодавством.
5. УГВР провадитиме свою боротьбу за УССД в союзі із всіма поневоленими народами 

Европи й Азії, які боряться за своє визволення і визнають право України на політичну 
незалежність.

6. УГВР змагає до порозуміння і прагне мирного співжиття з усіма сусідами України на 
принципі взаємного визнання права на власні держави на етнографічних землях кожного народу.

Резолюція першого з’їзду Рад України про організацію влади                   
на Україні (12 грудня 1917 р.)

Центральна рада теперішнього окладу не може бути визнана урядом робітників і 
найбідніших селян України...

Всеукраїнський з’їзд Рад постановляє: Влада на території Української республіки віднині 
належить виключно Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів; на місцях – 
повітовим, міським, губернським та обласним Радам, а в центрі – Всеукраїнському з’їздові Рад 
робітничих, солдатських і селянських депутатів, його Центральному Виконавчому Комітетові і 
тим органам, які він створить.

Україна проголошується Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів.
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Тимчасовому Центральному Виконавчому Комітетові України доручається негайно 
поширити на територію Української республіки всі декрети і розпорядження робітничо-
селянського уряду федерації, які мають загальне для всієї федерації значення – про землю, 
про робітничий контроль над виробництвом, про повну демократизацію армії; оголосити 
недійсними всі розпорядження Ради, які вона видала й видасть, а також скасувати всі 
постанови Ради і Секретаріату, які були видані раніше і спрямовані проти інтересів робітників 
та найбідніших селян України.

Встановити між робітничо-селянським урядом Російської Федерації... і робітничо-
селянським урядом України повну погодженість у цілях і діях, необхідну в інтересах робітників 
і селян всіх народів Російської Федерації...

Найближчим часом скликати другий Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, солдатських і се лян-
ських депутатів для дальшого розширення і зміцнення робітничо-селянської влади на Україні.

Декларація VII Всеукраїнського з’їзду Рад про утворення Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік (13 грудня 1922 р.)

Глубокая общность классовых интересов пролетариев всех стран повелительно диктует 
необходимость всемерного укрепления их организационной связи и единства перед лицом 
мирового капитала...

VІІ съезд Советов в полном согласии с желаниями и волей трудящихся Украины 
обращается к рабочим и крестьянам России, Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и 
Азербайджана с братским предложением немедленно приступить к оформлению уже ныне 
фактически существующего Союза Советских Республик и образованию этим путём единого 
социалистического рабоче-крестьянского фронта против фронта мировой буржуазии.

Съезд твердо уверен, что такой единый Союз Социалистических Советских Республик, 
закрепляющий на принципах взаимного равенства их тесную экономическую и политическую 
связь и в то же время обеспечивающий самостоятельность национально-культурного 
строительства и необходимые гарантии проявления хозяйственной инициативы каждого 
из членов Союза, явится наилучшей формой разрешения национального вопроса в духе 
международной пролетарской солидарности, первым шагом к установлению будущей 
Всемирной Советской Республики Труда и мощным оплотом интересов рабочих и крестьян 
не только союзных стран, но и всего мира.

Закон про включення Західної України до складу Союзу                
Радянських Соціалістичних Республік і з’єднання її 

з Українською Радянською Соціалістичною Республікою 
(1 листопада 1939 р.)

Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік, заслухавши заяву Повно-
важної Комісії Народних Зборів Західної України, постановляє:

1. Задовольнити просьбу Народних Зборів Західної України і включити Західну Україну до 
складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік із з’єднанням її з Українською Радянською 
Соціалістичною Республікою.

2. Доручити Президії Верховної Ради призначити день виборів депутатів у Верховну Раду 
СРСР від Західної України.

3. Запропонувати Верховній Раді Української Радянської Соціалістичної Республіки 
прийняти Західну Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

4. Просити Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки подати на 
розгляд Верховної Ради СРСР проект розмежування районів і областей між Українською 
Радянською Соціалістичною Республікою і Білоруською Радянською Соціалістичною 
Республікою.
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Закон про включення північної частини Буковини і Хотинського, 
Акерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії в склад               

Української Радянської Соціалістичної Республіки (2 серпня 1940 р.)
Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних Республік постановляє: 
1. Включити північну частину Буковини і Хотинський, Акерманський та Ізмаїльський повіти 

Бессарабії в склад Української Радянської Соціалістичної Республіки.
2. Доручити Президії Верховної Ради СРСР призначити день виборів депутатів у Верховну 

Раду Союзу Радянських Соціалістичних Республік від населення нових територій Української РСР.

Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік 
і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну 

(29 червня 1945 р.)
Президія Верховної Ради Союзу РСР і Президент Чехословацької Республіки, сповнені 

бажання, щоб народи Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Чехословацької 
Республіки жили у вічній і щирій дружбі, щоб їм, у взаємному близькому співробітництві, було 
забезпечене щасливе майбутнє, вирішили з цією метою укласти Договір і призначили своїми 
Уповноваженими:

Стаття 1
Закарпатська Україна (що носить, згідно з Чехословацькою Конституцією, назву 

Підкарпатська Русь), яка на підставі Договору від 10-го вересня 1919 року, укладеного в 
Сен-Жермен ан Ле, увійшла як автономна одиниця в межі Чехословацької Республіки, 
возз’єднується, у згоді з бажанням, виявленим населенням Закарпатської України, і на 
підставі дружньої угоди обох Високих Договірних Сторін, із своєю споконвічною батьківщиною 
– Україною і включається до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Кордони між Словаччиною і Закарпатською Україною, які існували до дня 29 вересня 
1938 року, стають, з внесеними змінами, кордонами між Союзом Радянських Соціалістичних 
Республік і Чехословацькою Республікою...

Стаття 2
Цей Договір підлягає затвердженню Президією Верховної Ради Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік і Чехословацькими Національними Зборами...

Декларація про державний суверенітет України(16 липня 1990 р.)
Верховна Рада Української РСР,
виражаючи волю народу України,
прагнучи створити демократичне суспільство,
виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини,
шануючи національні права всіх народів,
дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу 

України,
визнаючи необхідність побудови правової держави,
маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України,

проголошує
державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність 

влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.

І. Самовизначення української нації
(також див. відповідні витяги – заняття № 1)

Прийнята Верховною Радою Української РСР
м. Київ, 16 липня 1990 року 
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Акт проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.)
Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з 

державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію 
державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом 
ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний 
суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 
урочисто

ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ
та створення самостійної української держави – УКРАЇНИ.
Територія України є неподільною і недоторканною.
Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.
Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
24 серпня 1991 року

Угода про створення Співдружності Незалежних Держав
(8 грудня 1991 р.)

Ми, Республіка Білорусь, Російська Федерація (РРФСР), Україна, як держави – засновники 
Союзу РСР, що підписали Союзний договір 1922 р., далі іменовані Високими Договірними 
Сторонами, констатуємо, що Союз РСР як суб’єкт міжнародного права і геополітична 
реальність припиняє своє існування.

Прагнучи побудувати демократичні правові держави, маючи намір розвивати свої 
відносини на основі взаємного визнання і поважання державного суверенітету... домовились 
про таке:

Стаття 1
Високі Договірні Сторони утворюють Співдружність Незалежних Держав.
Стаття 2
Високі Договірні Сторони гарантують своїм громадянам незалежно від їхньої національності 

або інших відмінностей рівні права і свободи. Кожна з Високих Договірних Сторін гарантує 
громадянам інших Сторін, а також особам без громадянства, які проживають на її території, 
незалежно від їхньої національної належності чи інших відмінностей, громадянські, політичні, 
соціальні, економічні та культурні права і свободи відповідно до загальновизнаних міжнародних 
норм про права людини.

Стаття 3
Високі Договірні Сторони, бажаючи сприяти вираженню... самобутності національних 

меншин, які населяють їхні території, і унікальних етнокультурних регіонів, що склалися, 
беруть їх під свій захист.

Стаття 4
Високі Договірні Сторони розвиватимуть рівноправне і взаємовигідне співробітництво 

своїх народів і держав у галузі політики, економіки, культури, освіти, охорони здоров’я.
Стаття 5
Високі Договірні Сторони визнають і поважають територіальну цілісність одна одної і 

недоторканність існуючих кордонів у рамках Співдружності.
Вони гарантують відкритість кордонів, свободу пересування громадян і передачі 

інформації в рамках Співдружності.
Стаття 6
Держави – члени Співдружності співпрацюватимуть у забезпеченні міжнародного миру 

та безпеки, здійсненні ефективних заходів скорочення озброєнь та військових витрат. Вони 
прагнуть до ліквідації всіх ядерних озброєнь, загального і повного роззброєння під суворим 
міжнародним контролем.
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Сторони поважатимуть прагнення одна одної до досягнення статуту без’ядерної зони і 
нейтральної держави. Держави – члени Співдружності зберігатимуть і підтримуватимуть 
під об’єднаним командуванням спільний військово-стратегічний простір, включаючи єдиний 
контроль над ядерною зброєю, порядок здійснення якого регулюється спеціальною угодою...

Стаття 7
Високі Договірні Сторони визнають, що до сфери їхньої спільної діяльності... 

належать: 
• координація зовнішньополітичної діяльності;
• співробітництво у формуванні і розвитку спільного економічного простору, загально-

європейського і євразійського ринків, у галузі митної політики;
• співробітництво в розвитку систем транспорту і зв’язку;
• співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища, участь у створенні 

всеосяжної міжнародної системи екологічної безпеки;
• питання міграційної політики;
• боротьба з організованою злочинністю.
Стаття 8
Сторони усвідомлюють планетарний характер Чорнобильської катастрофи і 

зобов’язуються об’єднувати і координувати свої зусилля щодо мінімізації та подолання її 
наслідків...

Стаття 9
Спори щодо тлумачення і застосування норм цієї Угоди підлягають вирішенню шляхом 

переговорів...
Стаття 10
Кожна з Високих Договірних Сторін залишає за собою право припинити дію цієї Угоди або 

окремих її статей, повідомивши про це учасників Угоди за рік...
Стаття 12
Високі договірні сторони гарантують виконання міжнародних зобов’язань, що випливають 

для них із договорів і угод колишнього Союзу РСР.
Стаття 13
Ця Угода не зачіпає зобов’язань Високих Договірних Сторін щодо третіх держав.
Ця Угода відкрита для приєднання всіх держав – членів колишнього Союзу РСР, а також 

для інших держав, які поділяють цілі і принципи цієї Угоди.
Стаття 14
Офіційним місцем перебування координуючих органів Співдружності є місто Мінськ.
Діяльність органів колишнього Союзу РСР на територіях держав – членів Співдружності 

припиняється.

ТЕСТИ
1. Спадкоємицею Київської Русі–України є:

а) Росія;
б) Білорусь;
в) Україна;
г) Росія, Україна, Білорусь.

2. Київська Русь–Україна була:
а) унітарною державою;
б) федеративною державою;
в) конфедеративною державою;
г) імперією.

3. Главою Галицько-Волинської держави був:
а) князь;
б) король;
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в) цар;
г) гетьман.

4. Джерелами українського права є:
а) «Руська правда»;
б) «Литовські статути»;
в) «Звід малоросійських прав»;
г) Кримінальний закон Австрії від 1852 р.

5. Україно-московський договір 1654 р. передбачав:
а) погоджувати кандидатуру на вибори гетьманом Війська Запорозького з москов-
ським царем;
б) повідомляти московського царя про результати виборів гетьмана Війська Запо-
розького;
в) надавав московському цареві право призначати гетьмана Війська Запорозького;
г) погоджувати кандидатуру на вибори гетьмана Війська Запорозького з Москов-
ським Королем.

6. Наприкінці ХVІІІ ст. українські землі були загарбані:
а) Російською імперією;
б) Австрійською імперією;
в) Польщею;
г) Литвою.

7. Третій Універсал УЦР проголошував:
а) Українську Народну Республіку у федеративному зв’язку з Росією;
б) Українську Соціалістичну Радянську Республіку у складі Росії;
в) Самостійну Українську Державу;
г) Співдружність Незалежних Держав.

8. Після поразки УНР і ЗУНР на початку 20-х років ХХ ст. українські землі було поді-
    лено між:

а) Польщею, Угорщиною, Румунією, Чехо-Словаччиною;
б) Росією, Рум
унією, Польщею, Чехо-Словаччиною;
в) Румунією, Польщею, Чехо-Словаччиною;
г) Росією і Польщею.

9. Парламент Карпатської України називався:
а) Верховна Рада;
б) Центральна Рада;
в) Сейм;
г) Дума.

10. Суб’єктами договору про утворення СРСР 30 грудня 1922 р. були:
а) Білорусь, Росія, Україна, Закавказька Федерація;
б) Білорусь, Україна, Росія, Молдова, Казахстан;
в) Білорусія, Росія, Україна;
г) Білорусь, Росія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Україна.

11. Договір про утворення СРСР 8 грудня 1991 р. денонсували:
а) Україна, Росія, Білорусь, Казахстан;
б) Україна, Росія, Білорусь;
в) Білорусь, Росія, Україна, Грузія;
г) Білорусь, Росія, Україна, Євросоюз, США, Канада.
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ЗАВДАННЯ
1. У 1654 р. Україна і Московська держава уклали договір. Згідно з ним, Україна 

зобов’язувалася не підтримувати дипломатичних стосунків із державами, що перебували 
у стані війни з Московією, утримувати невеликий загін московського війська на своїй 
території, повідомляти царя про результати виборів гетьмана. У всьому іншому Україна 
залишалася суб’єктом міжнародного права.

Дайте характеристику форми правління, устрою і політичного режиму України і 
Московії після укладення цього договору.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Чи можна висувати та обговорювати версію про зародки державності і права у 

трипільців?
2. Що спільного між договорами, що їх укладали князі із своїми дружинами, Великий 

київський князь та удільні князі, і Конституційним Договором від 8 червня 1995 р.?
3. Від окремих політиків, науковців можна почути думку про доцільність виходу зі 

складу «неукраїнської України» західноукраїнських земель і створення на них окремої 
Української держави на кшталт Галицько-Волинської чи ЗУНР. Як ви ставитесь до цього?

4. Що схожого та відмінного між Третім Універсалом УЦР та Декларацією про 
державний суверенітет УРСР, між Четвертим Універсалом УЦР та Актом проголошення 
незалежної України?

5. Чи є найприйнятнішою для України сьогоднішня форма правління, устрою і 
політичного режиму?

6. 22 січня 1919 року було ухвалено Акт Злуки УНР і ЗУНР. Якими вони стали за 
формою державного устрою після цього?

7. Поміркуйте над змістом Акта про відновлення Української Держави (30. 06. 1941 р.), 
Платформи Української Головної Визвольної Ради (липень 1944 р.).

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Витоки української державності.
2. Галицько-Волинська держава як спадкоємиця Русі – України.
3. Система права Русі–України.
4. Литовсько-Руська держава та її місце в історії українського державотворення.
5. Становлення Української Козацької республіки.
6. Система права в Україні доби Козацько-Гетьманської держави.
7. Суспільно-політичний лад і право підавстрійської України.
8. Суспільно-політичний лад і право підросійської України.
9. Держава і право в Україні періоду Центральної Ради.
10. Держава і право в Україні періоду Гетьманату.
11. Держава і право в Україні періоду Директорії.
12. Держава і право Західно-Української Народної Республіки.
13. Соціально-політичне становище західних українських земель у період міжвоєнної 

окупації.
14. Проблеми української державності та права в роки німецько-радянської війни.
15. Карпатська Україна.
16. Поширення та утвердження в Україні радянської державності.
17. Розпад СРСР та відродження суверенної України.
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КРОСВОРДИ

Кросворд 1.3.1
1

1
2

3
4
5

6
7

По вертикалі: 1. Назва нашої Батьківщини (ключове слово).
По горизонталі: 1. Столиця Козацько-Гетьманської держави, більшість меш канців 

якої були вирізані московським військом з наказу царя Петра І; 2. Столиця УРСР до 
1934 р.; 3. Знак держави, офіційно прийнята емблема, виконана за законами геральдики 
й зображувана на прапорах, монетах, печатках тощо; 4. Офіційний знак держави – 
полотнище певних розмірів одного або кількох кольорів, іноді з якимось зображенням, 
що є символом держави; 5. Столиця України; 6. Урочиста пісня, офіційно визначена як 
символ державної єдності; 7. Столиця Галицького князівства.

Кросворд 1.3.2

                       1

По вертикалі: 1. Глава держави в Козацько-Гетьманській Україні (ключове слово).
По горизонталі: 1. Гетьман України, який розгромив московське військо під Конотопом 

1658 року; 2. Гетьман України, прізвище якого стало символом українського самостійницького 
руху; 3. Наказний гетьман Лівобережної України, який вимагав відновлення державницьких 
прав України і був закатований у Петропавлівській фортеці з наказу російського імператора 
Петра І; 4. Прізвище гетьманів України в першій чверті ХVІІІ ст. і 1918 р.; 5. Останній 
гетьман України у ХVІІІ ст.; 6. Гетьман українського реєстрового козацтва, який разом із 
Військом Запорозьким записався до Київського Богоявленського братства; 7. Провідник 
Української національно-визвольної війни 1648–1657 рр.

1
2

3
4

5
6

7
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Кросворд 1.3.3
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9

По вертикалі: 1. Глава держави в Україні (ключове слово).
По горизонталі: 1. Останній Президент УНР в екзилі, який 1992 р. передав її державні 

символи відновленій Державі Україна; 2. Перший всенародно обраний Президент України; 
3. Голова (Президент) УНР;  4. Нормативно-правовий акт, який видає Президент України; 
5. Президент Карпатської України; 6. Ім’я другого вненародно обраного Президента 
України; 7. Президент ЗУНР; 8. Чинний Президент України; 9. Отаман (Президент) УНР 
в екзилі. 

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Історія української державності налічує кілька тисячоліть. Українськими 

прадержавними можна вважати державні утворення антів, волинян. Першою 
українською державою у сучасному розумінні цього слова була Русь–Україна, а її єдиною 
спадкоємницею стала Галицько-Волинська держава. У княжу добу було розроблено 
перший збірник українських законів – «Руська правда». Зародження Української 
козацької держави пов’язане з іменем Дмитра Вишневецького. Поділ влади на три гілки 
практикувався у Запорізькій Січі і був закріпленим у Конституції Пилипа Орлика (1710 р.), 
яка стала першою конституцією у світі.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Конституціоналізм, конституційний процес, конституція, конституційний акт, консти-

туційний проект.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Активізувати і закріпити раніше набуті студентами знання з історії, правознавства 

та інших предметів щодо основних етапів формування української державності. Досягти 
розуміння засвоєння студентами конституційного процесу, особливостей історичного 
часу та інших обставин ухвалення конституційних актів, конституцій, написання 
конституційних проектів.

ПЛАН
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Конституціоналізм – 1) обмеження державної влади законами; 2) розвиток науки 

конституційного права.
Конституція (від лат. соnstitutiо – організація, устрій, настанова) – основний закон 

держави, який закріплює її суспільний і державний устрій, основні права, свободи 
і обов’язки громадян, організацію державної влади і місцевого самоврядування, 
територіальний устрій, символіку держави тощо.

Національні меншини – 1) етнічно визначені спільноти громадян певної держави, 
кожна з яких за кількістю осіб, що належать до неї, є меншою, ніж та етнічна спільнота, 
котра дала назву цій державі (титульна нація); 2) групи громадян України, які не є 
українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та 
спільності між собою.

Об’єкт (від лат. objectum – предмет) – предмет, що становить частину зовнішнього 
матеріального світу; предмет пізнання і діяльності людини.

Парламент (від лат. раrlarе – говорити) – найвищий колегіальний законодавчий і 
представницький орган влади в державі з республіканською формою правління, а також 
у конституційно-парламентській монархії.

Парламентаризм – система взаємодії держави і суспільства, яка характеризується 
визнанням провідної або особливої ролі у здійсненні державно-владних функцій 
загальнонаціонального колегіального постійно діючого представницького органу.

Процедура (від лат. procedere – просуватися) – порядок розгляду, обговорення, 
виконання ряду послідовних заходів, дій у якійсь складній справі, наприклад, судовій, 
ухваленні закону тощо.

Процес (від лат. processus – просування, проходження) – 1) послідовна зміна станів, 
тісний зв’язок стадій розвитку, що закономірно йдуть одна за одною і є безперервним 
єдиним рухом; 2) судова справа; порядок здійснення діяльності слідчих, прокурорських 
і судових органів.

Суб’єкт (від лат. subjectum – підкладене) – людина, що пізнає зовнішній світ (об’єкт) 
і впливає на нього з метою підпорядкування своїм інтересам.
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Суверенітет (від франц. souverain – носій верховної влади) – стан незалежності 
державної влади від будь-якої іншої влади, який полягає в її праві та здатності самостійно, 
без втручання в них якоїсь іншої держави керувати своїм внутрішнім і зовнішнім життям.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Під час підготовки цих питань слід опертися на знання теми попереднього заняття, 

оскільки вони не лише тісно перетинаються, а й доповнюють одно одне. Нагадаємо 
собі, що під конституціоналізмом розуміється обмеження основним та іншими законами 
державної влади, а під процесом – просування вперед. Запропоновану нижче періодизацію 
конституційного процесу слід розглядати як один із варіантів. Отож, як зароджувались 
і розвивались конституційні ідеї, концепції теорії в Україні, як розбудовувався наш 
Конституційний Храм?

1. Початки конституціоналізму 
та конституційного процесу в Україні
Конституціалізм і конституційний процес в Україні триває понад тисячоліття.

Початки конституціоналізму сягають далекої доби княжої України–Русі. Вже тоді 
в надрах суспільного і державного ладу проросло чимало конституційних пагінчиків. 
Передусім це – «Правда Руська» – перша українська збірка законів, яку науковці вважають 
предтечею української конституції. Вона вдосконалювалася численними редакціями, на 
її основі були складені три Литовські (по суті, українсько-литовські) статути, що майже 
до середини ХIХ століття врегульовували суспільне, а періодами й державне життя 
на теренах України. Прообразами нинішніх форм безпосередньої і представницької 
демократії – референдумів і виборів з часів Антського державного утворення, може, і 
трипільців, – були вічеві зібрання. Через них певні верстви наших предків брали участь 
в управлінні справами суспільства і держави. На них, наприклад, обирали інколи главу 
держави – монарха. Одним із прикладів цього є обрання Великим князем славного 
Володимира Мономаха. Зрозуміло, що тодішні вибори глави держави не були такими 
загальними і рівними, як сьогодні – президента.

Однак вони, як і віча з інших питань, стали підвалинами одного з найголовніших 
інститутів конституційного права – народовладдя. Тої сивої давнини зародився також 
інститут політично-правових договорів, що їх укладали князі з їхніми дружинами, князі з 
удільними князями. Вони частково врегульовували відносини панування, які є предметом 
будь-якого конституційного права; мали ознаки суспільного договору, з теорією якого від 
XVIII ст. історично пов’язане поняття конституції. Ці договори з певними застереженнями 
зіставні з Конституційним Договором між Верховною Радою та Президентом України 
«Про основні засади та функціонування державної влади і місцевого самоврядування» 
від 8 червня 1995 р.

Узагалі інститут самоврядування, який урегульовується розділом ХІ теперішньої 
Конституції, також має давню історію. Його джерелом є ті ж віча, а також магдебурзьке 
право, яке виникло в XIII ст. і встановлювало порядок самоврядування, визначало 
покарання за правопорушення в містах. Уперше в Україні статус магдебурзького права 
було надано королем Галицько-Волинської держави Юрієм II м. Саноку (1339 р., 
за іншими джерелами – ще у 1324 р. його стримав Володимир – Волинський), через 
п’ятнадцять років його одержав Львів (скасовано 1786 р.), наприкінці XV ст. – Київ 
(скасовано 1835 р.). У ХVI ст. ним володіла більшість міст України. 
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У встановленні самоврядування в Україні особливе значення належить «першій 
християнській республіці Європи» – Запорозькій Січі. Ще ніде у світі навіть теоретично 
функції влади не поділялись на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову, а тут цей 
принцип використовувався на практиці. До того ж (і це також унікально) усі три гілки 
влади обирались. Ці та інші аспекти правових відносин козацької республіки дають 
підстави говорити про існування звичаєвої конституції Запорозької Січі.

Її правові традиції були продовжені і розвинуті в Українській козацько-гетьманській 
державі. Мабуть, не безпідставно в той час народилася легенда про конституцію 
Богдана Хмельницького. Натомість історично-юридичними фактами є укладені ним акти 
конституційного характеру: договір і морська конвенція з Туреччиною (1648), Зборівська 
угода з Польщею (1649), договір з Московією (1654). Якщо перші два документи 
закладали підвалини відновлення державності України, то третій – «Березневі статті» 
– унормовував її конфедеративний союз із Московщиною. За мінімальної залежності 
від московського царя, обмеженості свого суверенітету Україна залишалася суб’єктом 
міжнародного права з головними ознаками держави: самостійні вибори гетьмана, власне 
судочинство, дипломатичні стосунки з іншими державами (окрім Польщі і Туреччини), 
збирання податків, 60-тисячне військо тощо. Але подальша практика стосунків із 
Московією – Росією показала підступність її політики, спрямованої на неухильне знищення 
найменших прикмет самостійності України. Вже 1656 р. вона уклала сепаратний мир з 
Польщею у Вільно.

Першим підступні наміри Московії розпізнав уже гетьман Богдан Хмельницький, а 
гетьман Іван Виговський переконався у цьому остаточно і розірвав відносини з нею й у 
вересні 1658 р. уклав Гадяцький трактат (автор проекту Юрій Немирич) про утворення 
монархічно-республіканської конфедерації у складі Великого князівства Руського 
(Україна), Великого князівства Литовського і Речі Посполитої (Польща). Але цей акт 
конституційного значення не був реалізований на практиці і залишився лише політико-
правовою пам’яткою, яка може пригодитися сучасним політикам. 

Такі основні складові конституційного процесу в Україні за його перших сім століть. 

2. Перша конституція у світі
...Коли діждемось Вашингтона
з новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.

Т а р а с  Ш е в ч е н к о

Може, і не знав Найбільший Українець, що «праведний закон» був написаний в Україні 
задовго до американського. Він має назву «Пакти і конституції законів та вільностей 
Війська Запорозького» (Конституція Пилипа Орлика) і був ухвалений 5(16) квітня 
1710 р. у м. Бендери (тепер – у складі Молдови). Конституція Пилипа Орлика – це оздоба 
золотого фонду українського та світового конституціоналізму. Зі спогадів П. Орлика 
випливає, що він склав найбільшу частину конституції, а окрім нього до її написання 
долучилися А. Войнаровський, К. Гордієнко, Ломиковський, Максимович, Іваненко, 
Карпенко, «і ще деяких прізвищ не пригадаю». Такими прізвищами, на думку дослідників, 
можуть бути Г. Герцик, А. Горленко. За змістом і формою цей документ можна розцінювати 
як першу писану конституцію у світі в сучасному її розумінні. Для порівняння, наступна, 
американська, конституція датована 1787 р., а польська і французька – 1791-м. На жаль, 
очевидне конституційне піонерство сьогодні ще не є загальновизнаним фактом. Так, 
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польський науковець Даріуш Дудек уже у 2008 р. стверджує, що «першою польською 
і водночас європейською конституцією був Статут Уряду від 3 травня 1791 р.» Не 
віриться, що він не володіє інформацією про Конституцію Пилипа Орлика. Отже, маємо 
справу з відвертим ігноруванням і свідомим пересмикуванням історичної правди. Але 
що там дорікати зарубіжним авторам, якщо окремі «науковці» і в Україні заперечують 
або ставлять під сумнів світову первинність «пактів і конституції законів та вільностей 
Війська Запорізького».

«Пакти і конституції...» були написані тодішньою українською книжною і латинською 
мовами, складались із преамбули, 16 великих статей, закінчувалися Присягою ново-
обраного гетьмана П. Орлика на вірність матері-Україні, «посвідчувались» шведським 
королем Карлом XII.

У ній ужито чотири назви Української держави: Україна, Русь, Мала Русь та Військо 
Запорозьке. Кордони держави чітко не були окреслені. У зовнішній політиці наголос 
зроблено на шведській протекції з гарантією незалежності та цілісності України (ст. 2), 
відновленні військового союзу з Кримським ханством, установленні міцного миру з ним 
(ст. 3).

Законодавчу владу уособлював парламент – Генеральна Рада, яка складалася 
з генеральної старшини, цивільних полковників, генеральних радників (делегатів від 
полків), полкової старшини, сотників та представників від Запорозької Січі. На сесії 
Генеральна Рада мала збиратися тричі на рік – у січні (на Різдво Христове), квітні (на 
Великдень) та жовтні (на Покрову). До її компетенції входило заслуховування звітів 
Гетьмана, питання про недовіру йому (імпічмент), обрання генеральної старшини за його 
поданням.

Між сесіями парламенту його повноваження виконував Гетьман разом із Радою 
генеральної старшини. Вони представляли найвищу виконавчу владу. Гетьман втрачав 
право розпоряджатися державним скарбом та землями, карати винних, самостійно вести 
зовнішню, а також внутрішню кадрову політику. На строк виконання повноважень глави 
держави йому надавалися рангові маєтності з чітко визначеними прибутками (ст. 6, 7, 8).

Закріплювались територіальна недоторканність Запорозької Січі як автономії в 
межах Української держави (ст. 4, 5). Влада на місцях переходила до виборних цивільних 
полковників та полкової старшини, сотників, сотенної старшини. Вибори полковника 
узгоджувались з Гетьманом, він мав затверджувати новообраного полковника, але не 
міг впливати на перебіг полкових виборів (ст. 8). Термін «повіт» замість «полк» свідчить 
про намір перейти від військово-мобілізаційного до цивільного адміністративно-
територіального поділу та розмежувати військові і цивільні посади (ст. 10). Норма про 
вибори полкових підскарбіїв (новозапроваджених полкових старшин) двома станами – 
козаками та «простим людом» (селяни та міщани) започатковувала загальне виборче 
право для чоловіків.

Передбачалось відокремлення Генерального Суду від гетьманської влади (ст. 7).
Українська церква мала перейти з підпорядкування Московському патріархату до 

Константинопольського, не дозволялось поширення неправославних віросповідань 
(ст. 1). Чільне місце в Конституції П. Орлика посіли культурно-освітні (ст. 1), соціально-
економічні питання (ст. 9–12, 14–16), магдебурзьке право (ст. 13). Столицею держави 
визначалось м. Київ (ст. 13).

Отже, Конституція закріплювала основні принципи організації й функціонування 
Української держави, які випливали з національних правових традицій і надбань, а 
також були співзвучні із загальноєвропейськими передовими науковими ідеями. Варто 
зазна чити, що чимало з них лише обговорювались і теоретично обґрунтовувались 
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європейськими мислителями. Конституція фіксувала норми про необхідність відновлення 
української самостійної соборної держави, української православної автокефальної 
церкви, правової і демократичної держави, природного права нації на політичне 
самовизначення, невід’ємних прав людини, її соціального захисту, миролюбності 
зовнішньої політики, поділу функцій влади на законодавчу, виконавчу, судову (Генеральна 
Рада – Гетьман – Генеральний Суд), парламентсько-президентської республіки, самовря-
дування... Розгорнімо чинну Конституцію і більшість із цих норм знайдемо в її статтях.

Сьогодні одні дослідники Конституції Пилипа Орлика вважають її тільки 
політико-правовою пам’яткою, інші, серед яких і знавець цієї проблеми відомий 
український історик Омелян Пріцак, стверджують, що вона діяла на Правобережній 
Україні до 1714 р. Переважають прихильники другого варіанта. Але хай там як, 
а ця конституція однозначно є першою у світі, і це дає нам право запропонувати 
світовій громадськості оголосити 5 (16) квітня Міжнародним днем Конституції і 
відзначати його як День Конституції України. Значно більшого вшанування державою 
Україна, її всіма громадянами заслуговує й сам П. Орлик (11 жовтня 1672 – 
24 травня 1742).

3. Проекти конституцій бездержавної доби
З другої половини ХVІІІ ст. до початку ХХ ст.  не 
було української державності, але збереглося 
українське суспільство, яке успішно генерувало 
серед інших і конституційні ідеї.

Зі втратою у другій половині XVIII ст. Україною всіх ознак і атрибутів державності 
конституційний процес у ній, на диво і на щастя, не припинився. У середині XIX ст. 
(єдиного повністю бездержавного століття в нашій історії) молодий юрист, член Кирило-
Мефодіївського товариства Юрій (Георгій, Єгор) Андрузький написав три конституційних 
проекти, найдосконалішим з яких є «Начерки Конституції Республіки» (1846–1850). 
У них він пропонував замінити монархічну форму державного правління в Росії на 
республіканську, відновити Українську державу як суверенну складову Слов’янських 
З’єднаних Штатів. Сім штатів конфедеративної держави (Україна з Чорномор’ям, 
Галичиною і Кримом; Польща з Познанню, Литвою і Жмуддю; Бессарабія з Молдовою і 
Валахією; Остзея; Сербія; Болгарія; Дон), що їх повинні були б очолювати свої президенти, 
мали б ділитись на округи, області, а також общини як основи всього суспільного життя. 
Цікавим для роздумів і версій є те, що в переліку штатів не згадана Росія.

У 1884 р. український батько теорії про федеративну європейську державу Михайло 
Драгоманов підготував і видав у Женеві ґрунтовний конституційний «Проэктъ основаній 
устава украинского общества «Вольный союзъ» – «Вільна спілка». У ньому передбачалося 
перетворення Російської імперії у федеративну парламентську республіку (не 
виключалось існування конституційної монархії). Адміністративно федерація ділилась 
би на 20 географічних областей, із них шість – на території України. На підавстрійських 
і підугорських українських землях утворились би «особливі політичні общини». Багато 
уваги приділялося самоврядуванню і правам людини. Щодо рівня державного статусу 
України «Проект...» М. Драгоманова був кроком назад порівняно з «Начерками...» 
Ю. Анд рузького. Попри це М. Драгоманов має великі заслуги перед вітчизняною і 
світовою наукою конституційного права. Зокрема, він уперше на чільне місце поставив 
права людини і громадянина, а вже потім інтереси держави.
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Драгоманівські ідеї федералізації Російської імперії знайшли подальший розвиток 
у статті патріарха української історичної науки Михайла Грушевського «Конституційне 
питання і українство в Росії» (1905), значну частину якої можна вважати конституційним 
проектом. Він ґрунтувався на засадах здійснення національно-територіальної 
децентралізації і створення представницьких урядів в автономіях Росії. До слова, 
М. Грушевський лише 1917 р. остаточно перейшов з автономістських на самостійницькі 
державницькі позиції.

Поряд із народницько-федеративним напрямом, який репрезентували 
М. Драгоманов і М. Грушевський, у конституційному процесі України на початку XX ст. 
вимальовується радикально-державницький, пов’язаний передусім з іменем Миколи 
Міхновського. Імовірно, що саме під керівництвом цього знаного засновника ідеології 
новітнього українського націоналізму група членів Української народної партії підготувала 
і надрукувала восени 1905 р. проект «Основного Закону «Самостійної України» – Спілки 
народу українського». У ньому вдруге, після Конституції Пилипа Орлика, стрижневим 
став принцип повної державної самостійності України. За формою державного правління 
це мала б бути президентська республіка, де президент обирається всім народом 
терміном на шість років як глава держави і виконавчої влади, головнокомандувач 
збройних сил. Передбачено також імпічмент Президенту. Законодавчу владу повинен 
здійснювати виборний парламент із двох палат («хат») як противага владі президента. 
Судова влада належить суддям і судам. Проект передбачав федеративний устрій України 
з оригінальною системою її територіального поділу на дев’ять земель: Чорноморську, 
Слобідську, Степову, Лівобережну, або Гетьманщину, Північну, Полісся, або Гайову, 
Підгірську, Горову і Понадморську. У спеціальному розділі проголошено права людини.

Отож, сформовані на межі XIX і XX ст. народницько-федеративний і радикально-
державницький напрями стали новою ланкою в ланцюгу конституційного процесу в 
Україні.

4. Конституційні акти, проекти, Конституції УНР,                                    
Української Держави, ЗУНР, Карпатської України, УСРР (УРСР)

Держава для народу. Народ – початок фун-
даменту.  Держава – завершення для нього.

О т т о  Е й х е л ь м а н 

П’ятиразове відновлення впродовж XX ст. української державності спричинило 
бурхливий розвиток конституційного процесу радикально-державницького спрямування. 
Він представлений низкою конституцій, конституційних актів і законів: чотири універсали 
Української Центральної Ради (1917–1918), Конституція Української Народної Республіки 
(Статут про державний устрій, права і вольності УНР) від 29 квітня 1918 р., Закони про 
тимчасовий державний устрій України від 29 квітня 1919 р., Закони про тимчасове 
верховне управління та порядок законодавства в Українській Народній Республіці від 
12 листопада 1920 р., закони УНР про громадянство, державні символи, національно-
державну автономію, конституційні акти Української Держави гетьмана Павла 
Скоропадського, Тимчасовий Основний Закон ЗУНР від 13 листопада 1918 р., Акт Злуки 
від 22 січня 1919 р., Тимчасова Конституція Карпатської України від 15 березня 1939 р. 
та інші. 

Наукову і прикладну цінність і досі зберігають конституційні проекти того часу, 
зокрема професора Київського університету Отто Ейнхельмана («Проект конституції 
УНР», 1920), д-ра Степана Барана («Проект Конституції УНР», 1920), професора 
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Львівського університету Станіслава Дністрянського («Устрій Галицької Держави», 1918; 
«Конституція Західно-Української Народної Держави», 1920).

Зазначені конституційні документи передбачали певні варіанти організації державної 
влади в Україні. У них переважали ідеї і правові норми відновлення самостійної 
Української держави з республіканською формою правління, демократичним політичним 
режимом, визнання і гарантування основних прав та свобод людини і громадянина, прав 
національних меншин, поділу функцій державної влади на законодавчу, виконавчу і 
судову гілки, організації місцевого самоврядування тощо.

Невід’ємним рядком історії українських конституцій є Тимчасовий устрій (Платформа) 
Української Головної Визвольної Ради (1944).

Окремого розгляду потребує конституційний процес у Радянській Україні, який з 
великими застереженнями можна віднести до народницько-федеративного напряму. 
За радянського періоду було ухвалено чотири конституції (1919 та її редакція від 1925, 
1929, 1937 та 1978 рр.). Згідно з вимогами теорії конституціоналізму вони вважаються 
«квазіконституціями» (схожими до конституцій). Для такого висновку є кілька підстав. 
Перша: конституції УРСР не ґрунтувались на українських традиціях, національних 
цінностях, належно не враховували міжнародних стандартів у галузі прав людини 
і громадянина, націй, національних меншин. Друга: вони не були самодостатніми, 
оскільки перша з них копіювала Конституцію РРФСР, а три наступних віддзеркалювали 
Конституції СРСР, в яких ідеологічно класові настанови переважали над правовими і 
загальнолюдськими нормами. Третя: у цих конституціях принцип поділу влад було змінено 
формулою про однопартійне панування. Четверта: сама УРСР була «квазідержавою». 
Однак це зовсім не означає, що радянські конституції слід вилучити з наукового обігу 
та історичної пам’яті. Хоча б тому, що вони надавали Україні право сецесії (виходу) зі 
складу СРСР.

5. Конституційний процес в сучасній Україні
Українська РСР як суверенна національна 
держава розвивається в існуючих кордонах 
на основі здійснення українською нацією сво-
го невід’ємного права на самовизначення.

Д е к л а р а ц і я  п р о  д е р ж а в н и й
с у в е р е н і т е т  У к р а ї н и

в і д  1 6  л и п н я  1 9 9 0  р .

Його започаткувала Декларація про державний суверенітет України, проголошена 
Верховною Радою 16 липня 1990 р. Вона утверджувала здійснення українським народом 
невід’ємного права на політичне самовизначення та встановлювала нові принципи 
організації державної влади та правового статусу людини і громадянина. Декларація 
визначалась «основою для нової Конституції», для ухвалення якої знадобилося ще 
шість років.

За цей час була прийнята ціла низка конституційних документів: Концепція нової 
Конституції України (19 червня 1991 р.); Акт проголошення незалежності України 
(24 серпня 1991 р.) та його всенародне підтвердження на Всеукраїнському референдумі 
1 грудня 1991 р.; Закон України про правонаступництво (12 вересня 1991 р.); 
Закон України про громадянство (8 жовтня 1991 р.); Офіційний проект Конституції 
України від 2 липня 1992 р., у новій редакції від 26 жовтня 1993 р.; Конституційний 
Договір між Верховною Радою і Президентом України «Про основні засади організації 
та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період 
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прийняття нової Конституції України» (8 червня 1995 р.); Проект Конституції України, 
підготовлений Конституційною комісією, від 11 березня 1996 р., десятки конституційних 
проектів запропонували політичні партії, окремі групи, громадяни України...

Складний і суперечливий новітній конституційний процес увінчався 28 червня 1996 р. 
ухваленням Верховною Радою чинної Конституції України.

Чи припинився він на цьому? Звичайно, що ні. Згідно з Конституцією, має бути 
ухвалено до півсотні конституційних законів, відбувся «конституційний» Всеукраїнський 
референдум 16 квітня 2000 р., законом від 8 грудня 2004 р. внесено зміни до чинної 
Конституції. У вересні 2010 р. у незаконний спосіб вони були скасовані Конституційним 
судом, а у лютому 2014 р. відновлені Верховною Радою України. Поки готується до друку 
ця книга, розробляються нові зміни до чинної Конституції України. Одне слово, це вічний 
двигун суспільного і державного життя.

Отож, ми лише перегорнули сторінки багатовікового розвою конституційної думки в 
Україні. Але і цього достатньо, щоб усвідомити: попри все, володіємо таким скарбом 
правової культури, яким би гордилася будь-яка нація і держава.

СХЕМИ І ТАБЛИЦІ
Таблиця 2.1.1

Основні етапи державно-конституційного процесу в Україні

Форми державності 
української нації

Історія українських офіційних 
і неофіційних конституцій, 

їх проектів і конституційних 
актів

Конституційний процес 
в Україні (1990–2014 рр.) 
в офіційних документах

Праукраїнські державні 
утворення – трипільці, анти, 
Руська земля, союзи племен 
(ІV тис. до н. е. – ІХ ст.)

Конституція України 1710 р. 
гетьмана Пилипа Орлика

Декларація про державний 
суверенітет України 
від 16 липня 1990 р.

Державні утворення на тери-
торії України (кіммерійці, 
скіфи, сармати, готи)

Конституційні проекти 
українських інтелектуалів 
(XIX – поч. XX ст.)

Конституційний закон 
1991 р. про нову редакцію 
Конституції України

Київська Русь–Україна 
(IX–XIII ст.)

I, II, III, IV Універсали 
Української Центральної Ради 
(1917–1918)

Концепція нової Конституції 
України 
від 19 червня 1991 р.

Галицько-Волинська держава 
(XII–XIV ст.)

Конституція Української 
Народної Республіки 1918 р.

Акт проголошення 
незалежності України 
24 серпня 1991 р.

Литовсько-Руська 
(Литовсько-Українська) 
держава (ХІV–ХVІ ст.)

Закони про тимчасовий 
державний устрій України 
1918 р. Гетьмана 
П. Скоропадського

Проект Конституції України 
від 1 липня 1992 р.

Запорозька Січ (ХVІ–ХVІІІ ст.)
Тимчасовий основний закон 
Західно-Української Народної 
Республіки (1918)

Проект Конституції України 
від 26 жовтня 
1993 р.

Конституція Української СРР 
(1919)

Проект Закону України про 
державну владу і місцеве 
самоврядування від 
11 листопада 1994 р.
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Козацько-Гетьманська Україна 
(середина XVII – кінець 
XVIII ст.)

Закон про тимчасове Верховне 
управління та порядок зако но-
давства в Українській На род-
ній Республіці (1920)

Конституційний Договір 
між Верховною Радою і 
Президентом України від 
8 червня 1995 р.

Територіальна автономія 
Галичини і Буковини (кінець 
XIX – поч. XX ст.)

Конституція Української РСР 
1929 р.

Проект Конституції України 
від 15 листопада 1995 р.

Територіальна автономія 
Східної України (1917–1918)

Проекти конституцій 
українських інтелектуалів 
20–30-х рр. XX ст.

Проект Конституції України 
від 11 березня 
1996 р.

Українська Народна 
Республіка (1917 – 1921)

Проект Конституції України 
від 5 травня 1996 р. 

Українська Держава 
(ІV. 1918 – ХІІ. 1918 р.)

Конституція Української РСР 
1937 р.

Конституція України 
від 28 червня 1996 р.

Західно-Українська Народна 
Республіка (1918–1923)

Конституційний закон 
Карпатської України 1939 р.

Конституційний референдум 
16 квітня 2006 р.

Українська СРР 
(квазісамостійна, 
1919–1922)

Конституційний закон 
Української РСР 1939 р. 
про возз’єднання західно-
українських земель з 
Українською РСР

Закон України «Про внесення 
змін до Конституції України 
від 08. 12. 2004 р.»

Українська СРР – суб’єкт 
федерації Союзу РСР 
(1923–1928)

Конституційний закон 
Української РСР 1940 р. 
про возз’єднання Північної 
Буковини і Бессарабії з 
Українською РСР

Рішення Конституційного Суду 
України щодо відповідності 
Конституції України (консти ту -
ційності) Закону України «Про 
внесення змін до Конс ти   ту ції 
України» від 8 грудня 2014 р. (суд 
визнав його не конституційним) 
від 30. 09. 2010 р.
Закон України про віднов-
лення дії Конституції України в 
редакції від 08. 12. 2004 р. (від 
27. 02. 2014 р.)

Територіальна автономія 
Підкарпатської Русі у складі 
Чехо-Словацької республіки 
(1919–1938)

Акт відновлення незалежності 
Української Держави 30. 06. 
1941 р.

Карпатська Україна (1939) Платформа Української Го лов-
ної Визвольної Ради (1944)

Карпатська Україна 
(1944–1945)

Конституційний закон 
Української РСР 1945 р. про 
возз’єднання Закарпатської 
України з Українською РСР

Територіальна автономія 
Української РСР у складі 
квазіфедерації Союзу РСР 
(1929–1991)

Конституція Української РСР 
(1978)

Держава Україна (з 24. 08. 
1991 р.)



83Р о з д і л  II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Схема 2. 1.1. Генеологія парламентаризму в Україні

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького 

від 05(16). 04. 1710 р. (Конституція Пилипа Орлика)
між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська 

Запорозького, та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, 
прийняті публічною ухвалою обох сторін і підтверджені на вільних виборах встановленою 
присягою названим ясновельможним гетьманом, року Божого 1710, квітня 5, при Бендерах.

Во ім’я отця, і сина, і святого духа, прославленого у святій Трійці Господа Бога.
Нехай буде на вічну славу і пам’ять Війська Запорозького і народу Руського.<…>
<…> А оскільки дехто з колишніх Гетьманів, наслідуючи дес потичне московське 

правління, зухвало намагався привласнити собі, всупереч праву й рівності, необмежену 
владу, не соромлячись нехту вати давніми законами і вольностями Війська Запорозького і 
тяжко пригноблюючи простий народ, тому ми, присутня тут старшина, і ми, кошовий отаман 
з Військом Запорозьким, попереджаючи подіб ні прецеденти, а головне – щоб здійснити 
таку важливу справу, як виправлення і піднесення своїх принижених прав та вольностей в 
особливо зручний час, коли згадане Військо Запорозьке знайшло собі захист не деінде, а під 

Генеральна Рада Запорозької Січі, Козацько-
Гетьманської України 

Центральна Рада УНР, Національна Рада ЗУНР, Сойм 
Карпатської України 

Верховна Рада УРСР 

Верховна Рада України 

Віче (народні збори)
Антської держави, Русі–України
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опікою його Священної Королівської Велич ності короля Швеції, і тепер твердо і без вагань 
її визнає, ми уклали угоду з паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом, і ухвали ли, 
щоб не тільки його Ясновельможність у щасливі дні свого Геть манату стежив за виконаннями 
пактів і конституцій, викладених нижче по пунктах і підтверджених його присягою, але щоб 
цього не змінно дотримувалися також і наступні Гетьмани Війська Запорозь кого.

І
Оскільки серед трьох богословських чеснот перше місце посідає віра, то й перший пункт 

нехай буде про Віру Православного Схід ного Обряду, якою колись відважний Козацький 
народ був про світлений через хозарських князів від Константинопольського Апос тольського 
престолу. <…> 

<…> Теперішній новообраний Ясновельможний Гетьман, буде зобов’язаний і примушений 
у законному по рядку особливо дбати про те, щоб жодна чужинська релігія не за проваджувалася 
на нашій Руській батьківщині. …Особливо ж він не пови нен допускати співіснування на Україні 
облудного Іудаїзму, докладаючи особливих зусиль, щоб вовіки міцніла одна-єдина Віра 
Православна Східного Обряду під священним Апостольським престолом у Константинополі.

<…>

II
Подібно до того, як будь-яка держава існує і міцніє завдяки недоторканій цілісності кордонів, 

так і наша батьківщина, Мала Русь, нехай лишається у своїх кордонах, затверджених угодами 
Польської Речі Посполитої, славетної Порти Оттоманської і Мос ковського Царства, зокрема 
тих, що по річці Случ, які визнані за правління Богдана Хмельницького як володіння Гетьмана 
і Війська Запорозького вищезгаданою Польською Річчю Посполитою і навічно встановлені та 
підтверджені силою договорів. <…> 

III
<…> Нехай Ясновельможний Гетьман, наскільки це можливо за теперішніх умов, дбає 

через послів перед Найяснішим Ханом про відновлення давнього братерства з Кримським 
Ханством для зброй ного об’єднання і скріплення вічної дружби, щоб надалі сусідні землі, 
зауваживши це, не пробували зухвалим нападом у спину підкорити собі Україну, а навпаки – 
самі побоювалися нападу. <…> 

IV
<…> Відтак після щасливого завершення війни (якщо тепер вищеназ ване Військо 

Запорозьке не поверне свої володіння і Дніпро, насиль но захоплені Москалями), 
Ясновельможний Гетьман муситиме під час мирних переговорів Його Священної Королівської 
Величності короля Швеції з Московським Царством подбати про такі сприятливі умови миру, 
за якими б Дніпро і землі Війська Запорозького були звільнені від московських укріплень і 
фортець і повернуті у по передню власність згаданого Війська, і щоб надалі там не споруджу-
вали жодних фортець, не осаджували ніяких міст та сіл із оговоре ним строком слобід і ніяким 
іншим чином під будь-яким претекстом не спустошували володінь Війська Запорозького. <…>

V
Оскільки місто Терехтемирів за давнім правом власності нале жало Низовому Війську 

Запорозькому й виконувало при ньому роль шпиталя, то і зараз, коли б наша батьківщина 
звільнилася від Мос ковського рабства, Ясновельможний Гетьман повинен подбати про 
повернення Низовому Війську Запорозькому згаданого міста Терехтемирова з усіма 
прилеглими землями і з переправою, що є тут же, через Дніпро. А шпиталь у ньому для козаків, 
обтяжених похилим віком, пригнічених крайньою бідністю, а також виснажених ранами, слід 
спорудити за громадський кошт, щоб їм не довелося турбуватися ні про харчуваня, ні про 
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одяг. Частину течії Дніпра, почи наючи від Переволочної аж до місць, розташованих нижче 
Переволочанської переправи, саме місто Переволочну з укріпленнями Керебердою, річку 
Ворсклу з млинами, що знаходяться у Полтавському полку, а також Козацьку фортецю з усіма 
прилеглими (землями) Ясновельможний Гетьман і його наступники повинні, у відповіднос ті з 
давніми законами і привілеями, залишати у володінні Війська Запорозького, не дозволяючи 
вільного вилову риби по Дніпру від Переволочної до його нижньої течії нікому з найзнатніших 
людей духовного чи світського звання. Особливо ж річки в Дикому Полі, протоки і всі відомі 
місця аж до Очакова повинні перебувати у ко ристуванні і володінні нікого іншого, окрім Війська 
Запорозького.

VI
<…> Отож, ми, старшина, Кошовий Отаман і Все Військо Запорозьке, укладає мо договір 

з Ясновельможним Гетьманом і постановляємо в акті обрання Його Ясновельможності, 
навічно зберігати у Війську За порозькому такий закон, щоб у нашій батьківщині першість 
належала Генеральній старшині як з огляду на її високі служби, так і у зв’язку з постійним 
перебуванням при Гетьманах. Після неї у звичному порядку мають бути вшановані цивільні 
Полковники, по дібні за характером обов’язків до цивільних радників. Окрім того, від кожного 
полку мають бути обрані за згодою Гетьмана декілька знатних ветеранів, досвідчених і вельми 
заслужених мужів, для входження до публічної ради. Цій Генеральній Старшині, Полковни кам 
і Генеральним радникам належить давати поради теперішньому ясновельможному Гетьману 
та його наступникам про цілісність батьківщини, про її загальне благо й про всі публічні справи. 
Без їхнього попереднього рішення і згоди, на власний розсуд (гетьмана) нічого не повинне ні 
починатися, ні вирішуватися, ні здійснюватися. Через це вже тепер, при обранні Гетьмана, 
за одностайною ухвалою встановлюються три Генеральні Ради, які щороку збиратимуться у 
Гетьманській Резиденції. Перша – на свято Різдва Христового, дру га – на свято Великодня, 
третя – на Покрову Найблагословеннішої Богорівної.

На ці ради мають з’являтися відповідно до наказу згаданого Гетьмана і згідно з законним 
обов’язком не лише полковники зі своїми урядниками і сотниками, не тільки Генеральні 
Радники від усіх полків, але й посли від Низового Війська Запорозького для слухання й 
обговорення справ, щоб взяти активну участь, під жод ним приводом не ухилитися від 
призначеного часу. І коли Ясновельможний Гетьман запропонує публічній раді щось на 
обміркування, тоді усі без винятку муситимуть з чистим сумлінням, відкинувши свої й чужі 
приватні інтереси, без нечестивої заздрості і жадоби помсти, прийняти правильне рішення, 
виконання якого жодною мі рою не зашкодить Гетьманській честі, не стане публічним тягарем 
для батьківщини, її розоренням – чого хай не станеться – чи бідою. Якщо ж, однак, поза 
цими вищеназваними Генеральними рада ми з наперед визначеним терміном проведення 
– виникне потреба у ви рішенні, зміні чи виконанні якихось невідкладних справ, тоді Яс-
новельможний Гетьман наділяється певною свободою влади і впли ву, щоб вирішувати такі 
справи за порадою Генеральної Старшини. Таким же чином, якщо надходитимуть якісь листи 
із іноземних країн чи областей, адресовані Ясновельможному Гетьманові, тоді належить його 
Ясновельможності повідомляти (про них) Генеральну Старши ну, а також розкривати відповіді, 
і щоб не було таємної писемної кореспонденції, особливо чужоземної і такої, яка могла б 
завдати шкоди цілісності батьківщини і загальному благу. А для того, щоб виникла більша 
довіра між Гетьманом і Генеральною Старшиною, Полковниками і Генеральними Радниками 
у веденні секретних і відкритих справ, кожен з них, заступаючи свій уряд, повинен скласти 
за публічно ухваленою формою тілесну присягу на вірність батьківщині, чесну відданість 
Гетьману й виконання обов’язків своєї служби. І якщо буде помічене щодо Ясновельможного 
Гетьмана щось супротивне справедливості й таке, що відхиляється від зако нів або завдає 
шкоди вольностям і небезпечне для батьківщини, тоді Старшина, Полковники і Радники 
можуть скористатися повною сво бодою голосу, щоб, чи приватним чином, чи, коли (цього) 
вимага тиме надзвичайна й безвихідна необхідність, публічно на раді ви словити докір Його 
Ясновельможності, вимагаючи звіту щодо пору шення законів і вольностей батьківщини, 
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однак без лихослів’я і без найменшої шкоди високій Гетьманській честі. За ці докори 
Ясновельможному Гетьману не належить ображатися чи мститися, а нав паки – він мусить 
подбати про виправлення порушень. Особливо кожен із Генеральних Радників у своєму полку, 
від якого він буде висунутий і обраний на загальних виборах до Старшинської Ради, повинен, як 
і цивільні Полковники, твердо стежити за порядком, керуючись приписами цієї спільної ради, і 
рішуче виступати проти спроб скривдити чи утискати тягарями простий люд. І подібно до того, 
як Старшини, Полковники і Генеральні Радники зобов’язані дотримуватися відповідного права 
й виявляти всіляку шанобливість до Ясновельможного Гетьмана, віддавати йому належні 
почесті й вірно служити, так і Ясновельможному Гетьману належить взаємно їх поважати, 
мати за бойових соратників, а не за рабів і рахувати своїми помічниками, не примушуючи їх 
умисне до особистої залеж ності й безглуздої та недостойної при собі присутності, окрім тих 
випадків, коли цього вимагатиме необхідність.

VII
Якщо хтось із Старшини, Полковників, Генеральних Радників, знатних козаків та всіх 

інших урядників, а також із рядових козаків учинить злочин, що шкодить Гетьманській честі, 
виявившись винним через нечестивий умисел або випадково, у такому разі подібних ви нуватців 
(злочину) не повинен карати сам Ясновельможний Геть ман із власної ініціативи і помсти, але 
таке правопорушення – і умисне, й випадкове – має підлягати (розгляду) Генерального Суду, 
який повинен винести рішення не поблажливе й не лицемірне, а та ке, якому кожен мусить 
підкорятися, як переможений законом.

VIII
Згадана Генеральна Старшина, яка постійно перебуває при Геть мані, повинна доповідати 

Ясновельможному Гетьману про всі пуб лічні справи, що перебувають у її віданні. І (подібні) 
донесення не повинні прийматися через посередництво наближених особистих слуг Гетьмана, 
котрих не слід залучати до участі в будь-яких законо давчих, управлінських і військових 
справах, відсторонивши їх від посольств, а ще більше – від громадських (доручень).

IX
Оскільки відомо, що з давніх часів у Війську Запорозькому були Генеральні Скарбники, 

які відали публічним скарбом, млинами і всіма публічними прибутками, податками і сплатами 
і розпоряджа лися всім цим на розсуд і за згодою Гетьмана, отож і нині за за гальною згодою 
встановлюється такий порядок і ухвалюється закон, що не підлягатиме змінам, що на 
випадок, якби наша Батьківщина звільнилася від Московського ярма, належить на розсуд 
Гетьмана при публічній згоді обрати Генерального скарбника, мужа видатно го, заслуженого, 
багатого і прямодушного, який взяв би під свою опіку державну скарбницю, відав би млинами 
і всіма прибутками і дбав би про них не для власної, а для загальної потреби, врахо вуючи 
думку Гетьмана. А сам Ясновельможний Гетьман не повинен ніяким чином поширювати своє 
право обертати (їх) на власну ко ристь, обмежуючись своєю часткою прибутків, які належать 
на Гетьманську булаву і особу, тобто індуктою з Галицького полку. Шептаківського повіту 
Почепського і Оболонського маєтків та інши ми прибутками, що виділені за публічною ухвалою 
на Гетьманську посаду. Більше того, Ясновельможному Гетьману виділяється (час тина) із 
спільних володінь і земель Війська Запорозького, але так, щоб необмежена влада не порушила 
прав тих, чиї заслуги перед батьківщиною менші, а саме: ченців, священиків, бездітних удів, 
виборних і рядових козаків, двірських слуг і приватних осіб. При цьому повинен бути обраний 
не тільки Скарбник, який перебуває при Гетьмані й постійно знаходиться у Гетьманській 
столиці, але також одночасно (слід обрати) у кожному Полку двох присяжних Скарбників, 
значних і заможних (представників), затверджених спільною ухвалою обох станів: козаків і 
простого люду. Вони мусять знати і прибутки Полку від приватних осіб, і публічні податки, й 
зобов’язані опікуватися видатками, щороку складаючи звіти – зві туючи про своє управління. 
Отож ці Полкові Скарбники, перебуваю чи у залежності від Генерального Скарбника, мали 
б своїм завдан ням і обов’язком виплачувати у своїх Полках борги з державної скарбниці, 
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визначати її прибуток, збирати його й передавати до рук Генерального Скарбника. А панам 
Полковникам жодним способом не слід втручатися (в справи) полкової скарбниці, оскільки їм 
на лежить задовольнятися прибутками й пільгами свого уряду.

Подібно до того, як Ясновельможному Гетьману з обов’язку його уряду належить керувати 
й наглядати за порядком щодо всьо го Війська Запорозького, так само він повинен пильно 
дбати про те, щоб на рядовий і простий народ не покладали надмірних тягарів, утисків 
і надмірних вимог, бо підштовхнуті ними (люди), залишив ши свої домівки, відходять, як 
правило, до чужих країв за межі рідної землі, аби полегшити подібні тягарі і шукати життя 
кращого, спокійнішого і легшого. <…> Ясновель можний Гетьман повинен заборонити ці 
зловживання, що так поши рилися, й, уникаючи їх сам, гідним наслідування прикладом, і вико-
рінюючи. Оскільки ж усі тягарі і здирство нещасного простолюду беруть свій початок із підкупу 
за сприяння особам, що просять і домагаються судових посад, не користуючись довір’ям і 
не маючи заслуг, але ненаситно прагнучи до власного збагачення, розбещуючи урядовців, 
козаків і простолюдинів, завойовуючи прихильність Геть мана підступними дарунками, за 
допомогою яких намагаються без вільних виборів, всупереч праву і рівності, піднятися на 
вершину полкових та інших урядів і почестей, тому найсерйознішим чином постановляємо, 
що Ясновельможний Гетьман не надаватиме нікому ніяких урядів ані почестей, керуючись 
якоюсь попередньою оцінкою вартості Полковницьких відзнак чи інших козацьких та простих 
по сад, і не нав’язуватиме на них нікого силоміць. Але завжди як ко зацькі, так і прості урядники, 
а особливо полковники, повинні оби ратися вільним волевиявленням і голосуванням, і після 
виборів за тверджуватися гетьманською владою, хоча вибори цих виборних (осіб) не повинні 
оголошуватися і здійснюватися без гетьманської згоди. Цей же закон належить виконувати 
і Полковникам, не призначаючи сотників та інших урядників на основі дружніх стосунків і 
особистої прихильності без вільного голосування всього повіту, але обираючи і не усуваючи 
від урядів через приватні сутички.

XI
Встановлюється і оголошується непорушним, що вдови козаків, їхні дружини та діти-

сироти, козацькі господарства і (господарства) жінок, чоловіки яких перебувають на війні або 
на якихось військо вих службах, не притягатимуться до жодних обов’язкових для прос того 
люду загальних повинностей і не будуть обтяжені сплатою по датків.

XII
<…> Отож після того, як наша власна батьківщина буде втихомирена від збурення 

війнами й звільнена від московського рабства, нехай буде призначена і че рез спеціально 
встановлених комісарів здійснена Ревізія усіх видів публічних і приватних володінь і за 
високим рішенням Генеральної Ради у присутності Гетьмана нехай буде ухвалено урочисто 
й непо рушно: кому належить згідно з законом, а кому не належить користуватися правом 
володіння публічними маєтками, і які саме належить виконувати повинності підданим. 
Подібним же чином збільшуються тягарі нещасного пригнобленого простолюду й тому, що 
чимало заможніших козаків під приводом права підсусідства захи щають прийнятих на свою 
садибу простолюдинів від будь-якої місь кої й сільської повинності. Так само і заможніші 
купці, відзначені гетьманськими вольностями, а також ті, що перебувають під заступ ництвом 
і опікою Полковників, уникають виконання належних публічних повинностей і відмовляються 
надавати допомогу нещас ному простолюдові. Через це Ясновельможний Гетьман своїми Уні-
версалами повинен буде подбати як про повернення селян, прихо ваних (у володіннях) царя, 
так і про заборону звільняти купців від несення публічних повинностей, не протегуючи їм у 
цьому надалі.

XIII
Силою цього Виборчого Акту ухвалюється, щоб столичне місто Русі Київ та інші міста 

України зберігали недоторканими й непо рушними всі свої справедливо отримані закони та 
привілеї й це му сить у відповідний час обов’язково підтверджуватися Гетьманською владою.
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XIV
<…> Отож Ясновельможний Гетьман, заспокоївши батьківщину в нинішній смуті та 

звільнивши її від Московського ярма, дбаючи про офіційне полегшення долі на роду, охоче 
готовий встановити такий порядок, щоб у будь-якому місті був присяжний Скарбник, залежний 
від Полкового Скарбника, котрий відповідав би за всі громадські прибутки й видатки і опікувався 
б ними, а також контролював рахункові книги, з яких мав би складати рахунок за кожен рік. А 
якби він був звинувачений в бор гах і незаконних витратах, то мав би відшкодувати це місту у 
виг ляді компенсації своїм власним коштом; через це йому належить робити в книзі видатків 
запис відносно будь-якої подорожної спра ви, на яку видані подорожні листи, з вказівкою на 
(обсяг) подорожних пільг. <…>

XV
Оскільки податки на річну платню компанійцям і сердюкам* та інші публічні видатки, а 

також стації на компанійців та сердюків були встановлені як загальна повинність для всіх 
жителів України, і козаків, і простолюду, отож і податки, й згадані вище стації ма ють бути всюди 
ліквідовані і повністю відмінені. Таким чином, дер жавна скарбниця, закрита для задоволення 
державних потреб, по винна бути відновлена за рахунок регулювання видатків. Що ж сто-
сується платні кінним і пішим після закінчення війни, то вона повин на залишатися серед 
військових служб у віданні Гетьмана, про що на Генеральній Раді буде обговорено і прийнято 
постанову.

XVI
<…> Отож відкупники мита та їхні заступники повинні стягати на користь державної 

скарбниці платню за ввіз і вивіз лише тих товарів і в такому обсязі, який вказаний в універсалах, 
не стягаючи з купців взагалі нічого зайвого. Таким же чи ном Ринкові Комісари повинні збирати 
ринковий податок лише від тих, хто йому підлягає, а не від бідних людей, які прибувають на 
ринок, щоб продати чи купити дешеву річ для хатніх потреб. Вони (комісари) також не повинні 
чинити жодного судочинства не тіль ки в кримінальних, але і в (інших) термінових справах і 
не накла дати незвичних оплат і штрафів на народ і на міста, про що має ретельно подбати 
Ясновельможний Гетьман зі звичною турботли вістю Гетьманської влади, до обов’язків якої 
належить великодуш но направляти й поліпшувати усі права в країні стосовно надійного 
дотримання непорушних громадських вольностей. 

Щодо пактів і кон ституцій, укладених для успішного виконання (вищезгаданого), то Його 
Ясновельможність удостоїв їх підтвердити власноручним під писом і державною печаткою, а 
також присягою належної форми. Ця присяга звучить так:

Я, Пилип Орлик, новообраний Гетьман Війська Запорозького, присягою Господом Богом, 
прославленим у Святій Трійці, на таке: обраний вільним волевиявленням відповідно до старого 
закону і зви чаїв (нашої) вітчизни за згодою Священної Королівської Величнос ті короля Швеції, 
Нашого Протектора, Генеральними Старшинами і послами від усього Війська Запорозького, 
що перебуває під рукою його священної Королівської Величності й мешкає в нижній течії 
Дніпра, будучи обраним, проголошеним і піднятим на видатне Геть манське звання, присягаю, 
що незмінно виконуватиму ці пакти й конституції, які додаються тут і одноголосно узгоджені в 
даному Акті виборів між мною і Військом Запорозьким, прирівнюючися за кону й орієнтуючися 
у всіх пунктах, частинах, періодах і клаузулах з вірною любов’ю і належною турботою на благо 
України, нашої батьківщини і спільної Матері, державну недоторканість якої я (зобов’язуюсь) 
боронити, а також якнайширше дотримуватися за конів і вольностей Війська Запорозького 
усіма стараннями і зусил лями, на які лише я здатний. (Теж присягаю), що не буду вступа-
ти в жодні союзи з іноземними державами і народами, а всередині батьківщини – у будь-які 
змови, які б переслідували намір зруйну вати її чи нанести їй шкоду, а таємні підбурювання 
ззовні, небезпечні для законів і вольностей батьківщини, будуть завжди відкриватися перед 
Генеральною Старшиною, Полковниками і особами, яких це стосуватиметься по уряду. Теж 
присягаю і зобов’язуюся ви казувати пошану достойним і добре заслуженим перед батьківщиною 
особам, а також усім козакам обох станів, вищого й нижчого, які заслужили добре ставлення, 

*К о м п а н і й ц і – кінне військо, с е р д ю к и – піше військо; входили до складу гетьманської лейб-гвардії.
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а для співучасників злочину буду за стосовувати покарання згідно з артикулами права. Так 
мені хай до поможе Господь, немеркнуче Євангеліє і безвинна мука Христова. І це все моїм 
власноручним підписом і державною печаткою скріплюю і підтверджую. Діялося в Бендерах, 
року Божого 1710, квітня 5 дня.

Підтвердження цих Пактів
Королем Швеції.
Ми, Карл XII, з ласки Божої король шведів, готів і вандалів, ве ликий князь Фінляндії, князь 

Сканії, Естонії, Лівонії, Карелії, Бре мена, Вердена, Щеціна, Померанії, Кашубії та Вандалії, 
володар Ругії, пан Інгрії та Вісмарії, а також пфальцграф Рейну, Баварії, Юліака, Клівії, 
Князь Гір і т. д., і т. д. Усім і кожному, кого це сто сується чи для кого це може мати значення, 
повідомляємо і цим за свідчуємо. Коли знаменитий народ Руський, а також усе Військо 
Запорозьке одноголосним рішенням обрало собі Гетьманом Ясновельможного Пана Пилипа 
Орлика на місце блаженно покійного Гетьмана Івана Мазепи і прийшло з ним до домовленості 
і міцних зако нів щодо порядку та положень, якими б керувалася держава, щодо збереження 
віри предків, а також щодо збереження вольностей і привілеїв для всіх і кожного, тоді він уклінно 
просив нас, аби ми те, що вільним волевиявленням і голосуванням стосовно рівної, постійної 
й ніколи не порушуваної форми влади і підкорен ня було прийнято, Нашою Королівською 
владою санкціонували і підтвердили. Ми також не менше, аніж наші попередники, славної 
пам’яті Королі Швеції, виявили милість і схильність до прославле ного Руського народу й до 
всього Війська Запорозького, прагнучи йому вигоди і зростання, а тому вищеназвані умови чи 
пакти й кон ституції законів і вольностей Війська Запорозького між Ясновельможним Гетьманом 
Паном Пилипом Орликом і Руською Генераль ною Старшиною, а також Військом Запорозьким 
публічною ухвалою обох сторін домовлені і на вільному обранні того ж таки Ясновельможного 
Гетьмана 5 дня квітня року 1710 вірною клятвою підтверджені, схвалили й затвердили, не 
маючи іншої мети, окрім блага і суспільної користі, що ми, отже, схвалюємо й затверджує мо, 
обіцяючи Нашим Королівським словом завжди захищати вищезгадане. Для більшого довір’я 
усьому сказаному цей факт підтверд жується підписом Нашої руки, й ми звеліли його скріпити 
Нашою Королівською печаткою.

Видали у місті Бендерах, дня 10 травня, року Божого 1710****.
Карл

місце печатки
Г. Фон Мюллерн

Конституція України
<…> Стаття 2 . Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
<…> Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні 

партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, 
встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони 
здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, 
беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. 
Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією 
і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 
соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що 
об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. 
Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. 
Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках 
встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.
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Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений 
у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Усі об’єднання громадян рівні перед законом.
Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні 

цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, 
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, 
на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров’я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в 

органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, 
військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та 
інших державних установах і організаціях.

Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.

Р о з д і л  IX
Територіальний устрій України

стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності 
державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, 
збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, 
економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних 
традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: 
Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами 
України.

ТЕСТИ
1. Першою писаною конституцією у світі є конституція:

а) США;
б) Польщі;
в) Франції;
г)  України.

2. З наведеного переліку українських держав і державних утворень власну писану 
конституцію мали:

а) Київська Русь – Україна;
б)  Галицько-Волинська держава;
в) Запорізька Січ;
г) Козацько-Гетьманська держава;
д)  Українська Народна Республіка;
є)  Українська Держава (Гетьманат);
є) Західно-Українська Народна Республіка; 
ж) Карпатська Україна; 



91Р о з д і л  II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

з)  Радянська Україна; 
и) держава Україна.

3. Чинну Конституцію України ухвалено: 
а) 16 липня 1990 р.; 
б) 8 червня 1995 р.;
в) 28 червня 1996 р.;
г) 16 квітня 2000 р.

4. Скільки конституцій України було офіційно ухвалено впродовж XX ст.:
а) одну;
б) три; 
в) п’ять;
г) вісім;
д) десять;
е) інше (скільки?)

5. Вперше про запровадження посади Президента в Україні йдеться у конституцій-
ному проекті_______________________________________________________________

6. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького написали: 
а) П. Орлик, А. Войнаровський, Г.ерцик; 
б) І. Мазепа, П. Дорошенко, Ю. Андрузький;
в) М. Міхновський, М. Грушевський, М. Драгоманов.
г) Л. Кравчук, І. Плющ, Т. Андрусяк.

7. Михайло Драгоманов розробив конституційний проект:
а) «Начерки Конституції Республіки»; 
б) «Проэктъ основаній устава украинского общества «Вольный союзъ» – 
    «Вільна спілка»;
в) «Конституційне питання і українство в Росії».
г) «Конституція ЗУНР».

8. «Основний Закон «Самостійної України» – Спілки народу українського» перед-
бачав: 

а) повну політичну самостійність України;
б) автономію України в складі Російської республіки;
в) федеративний устрій України;
г) створення президентської республіки;
д) утворення парламентської республіки;
є) обрання двопалатного парламенту.

 ЗАВДАННЯ
1. Скільки років треба додати до року прийняття Конституції Пилипа Орлика, щоб 

установити рік ухвалення Конституції США, Конституції УНР, Конституції Карпатської 
України, чинної Конституції України, Закону про внесення змін до неї?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
1. Чи, на вашу думку, День Конституції України треба і надалі відзначати 28 червня, чи, 

може, 5 квітня (ухвалення Конституції Пилипа Орлика), 29 квітня (ухвалення Конституції 
УНР), 20 квітня (ухвалення Конституції УРСР)?

2. Чия Конституція перша – українська, американська, польська чи французька?
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ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Зародження парламентаризму в Україні та Європі: спроба паралельного аналізу.
2. Початки конституційного процесу в Україні в княжо-королівську та козацько-геть-

манську добу.
3. Україно-московський договір 1654 року: правда і міфи.
4. Конституція Пилипа Орлика – перша писана конституція у світі.
5. Проекти конституцій українських інтелектуалів XIX ст.
6. Проекти конституцій українських інтелектуалів XX ст.
7. Розвиток конституціоналізму та конституційного процесу в сучасній Україні.

КРОСВОРДИ
Кросворд 2.1.1

По вертикалі: 1. Основний Закон держави (ключове слово).
По горизонталі: 1. Прізвище одного з авторів першої в Україні та світі конституції; 2. 

Спосіб формування органів влади, передусім представницьких; 3. Всенародне (локальне) 
голосування за ухвалення інших законів, інших актів; 4. Загальновживана у світі назва 
особи, яка захищає права людини, правовий синонім Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини; 5. Українське місто, яке має спеціальний конституційний статус; 
6. Глава держави; 7. Єдина система, на яку покладається підтримання державного 
обвинувачення в суді; 8. Право громадян самостійно вирішувати питання місцевого 
значення в межах Конституції і законів України; 9. Надання громадянства якоїсь держави 
особам, що мають громадянство іншої держави або зовсім його не мають; 10. Голова 
парламенту (палати парламенту); 11. Набуття громадянства за народженням.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Предтечами нинішньої конституційної норми про народовладдя у Давній Україні були 

віча.
Перша у світі конституція була ухвалена 5 (16) квітня 1710 р. і називалася «Пакти 

і конституції законів та вільностей Війська Запорозького», яка більше відома під 
назвою Конституція Пилипа Орлика. Вона складалася із 16 великих статей і була 
написана двома мовами: староукраїнською і латинською.

З ХІХ – початок ХХ ст. до нас дійшли такі проекти конституцій: «Начерки Конституції 
Республіки» (автор – Ю. Андрузький), «Проект основаній устава украинского общества» 
«Вольный союзь» – «Вільна Спілка» (автор – М. Драгоманов», «Конституційне читання 
українство в Росії» (автор – М. Грушевський) «Основний Закон «Самостійної України» 
– спілки народу українського» (автори – М. Міхновський та ін.).

1
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З а н я т т я   №  5
Тема 2.2. КОНСТИТУЦІЯ ТА КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Основні поняття 
94 

Мета заняття
94

План
94

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
94

Словничок до теми
95

Конспект лекції
95

Схеми і таблиці
101

Витяги із джерел та НПА
103

Конституція України від 28. 06. 1996 р. (преамбула) – 104

Тести
105

Завдання
105

Питання для роздумів та обговорення
106

Теми повідомлень та рефератів
106

Кросворд
106

Правовий диктант
106
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Конституція, конституціоналізм, конституційний процес, юридична і фактична 

конституція, реальна і фіктивна конституція, писана і неписана конституція, постійна і 
тимчасова конституція, гнучка і м’яка конституція, конституція унітарної, федеративної, 
демократичної, тоталітарної, авторитарної держави, конституція республіки і монархії, 
демократична, дарована, договірна конституція.

МЕТА ЗАВДАННЯ
Закріпити, поглибити і розширити знання студента про означення, поняття конституції, 

конституційного права як галузі права і науки, класифікації конституцій, способів їх 
ухвалення, внесення змін до них та конституційних джерел.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
1. Конституція (від лат. соnstitutiо – організація, устрій, настанова) – основний за-

кон держави, який закріплює її суспільний і державний устрій; основні права, свободи і 
обов’язки громадян, організацію державної влади і місцевого самоврядування, територі-
альний устрій, символіку держави тощо.

2. Об’єкт (від лат. objectum – предмет) – предмет, що становить частину зовнішнього 
матеріального світу; предмет пізнання і діяльності людини.

3. Процедура (від лат. procedere – просуватися) – порядок розгляду, обговорення, 
виконання ряду послідовних заходів, дій у якійсь складній справі, наприклад, судовій, 
ухваленні закону тощо.

4. Процес (від лат. processus – просування, проходження) – 1) послідовна зміна станів, 
тісний зв’язок стадій розвитку, що закономірно йдуть одна за одною і є безперервним 
єдиним рухом; 2) судова справа; порядок здійснення діяльності слідчих, прокурорських 
і судових органів.

5. Суб’єкт (від лат. subjectum – підкладене) – людина, що пізнає зовнішній світ (об’єкт) 
і впливає на нього з метою підпорядкування своїм інтересам.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Конституція
Через участь у суспільній угоді людина втрачає при-
родну свободу і необмежене право на все те, до чого 
вона прагне і що може досягти

Ж а н - Ж а к  Р у с с о

Конституція – королева законів.
Будь-яка конституція, передусім, є Основним За-
коном держави, повинна мати найвищу юридичну 
силу, підвищений ступінь стабільності, виражати ін-
тереси народу або його переважної більшості, відпо-
відати реальним суспільним відносинам.

У попередній темі йшлося здебільшого про історичні аспекти конституціоналізму 
та конституційного процесу в Україні. У цій – буде розглянуто окремі аспекти теорії 
конституції.

1.1. Поняття і функції конституції
Латинське слово «constitutio» означає «устрій, побудова, установлення, утвердження». 

Є припущення, що цей термін бере свій початок від звороту «rem publicam constituire» 
– так у Стародавньому Римі називалися окремі акти імператора. Часто означення 
«конституція» замінюється словами «Основний Закон», що походить від латинських «lex 
fundamentales».
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Окремі конституційні ідеї були сформульовані ще в працях стародавніх мислителів, 
в актах конституційного характеру епохи Середньовіччя, наприклад, Велика хартія 
вільностей (Англія), магдебурзьке, любекське право (Німеччина) тощо.

Політико-правовою та ідеологічною основою перших конституцій стали теорії XVII–
XVIII ст. природних (невід’ємних) прав людини, народного суверенітету, державного 
суверенітету, суспільного договору. Поряд із західноєвропейськими мислителями в 
їхній розвиток помітний внесок зробили українці: С. Оріховський-Роксолан, Христофор 
Філалет, П. Орлик, С. Климовський, Я. Козельський, С. Десницький, В. Кармазин, П. Ло-
дій, М. Драгоманов.

Першими конституціями в сучасному розумінні слова були: Конституція України 
(1710), США (1787), Польщі і Франції (1791).

Будь-яка конституція, передусім, є Основним Законом держави, повинна мати 
найвищу юридичну силу, підвищений ступінь стабільності, виражати інтереси народу або 
його переважної більшості, відповідати реальним суспільним відносинам.

Сутність поняття конституції залежить від кількох чинників. Зокрема, від національних, 
правових, політичних, культурних, релігійних та інших традицій, правової системи, 
до якої належить та чи інша держава (Україна – до романо-германської), її соціально-
економічного стану, часу (історичного етапу) ухвалення. Тут варто зауважити, що 
теорія і практика переконливо свідчать про те, що конституції приймають у ті моменти 
історії держави, коли в ній докорінно змінюється і встановлюється нове співвідношення 
політичних сил. Саме за таких обставин і було ухвалено чинну Конституцію України.

З багатьох означень конституції спинимось на такому. Конституція – це суспільний 
договір (нормативно-правовий акт, основний закон) найвищої юридичної сили, 
який врегульовує основні сфери життя особи, суспільства і держави, урівноважує 
взаємовідносини між ними.

Таке означення конституції випливає із статті 8 Конституції України, в якій 
стверджується, що: «…Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та 
інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні 
відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії…»
Функції конституції – це її соціальне призначення. Основними з них є установча, 

правотворча, охоронна, політична, економічна, ідеологічна (культурна).
Установча функція полягає в оформленні найважливіших соціально-економічних і 

політичних інститутів суспільства, визначенні форм правління, устрою і режиму держави, 
впровадженні і закріпленні управлінської структури, системи державних органів усіх гілок 
влади, визначенні їхніх повноважень.

Правотворча функція визначає основи правового статусу суб’єктів конституційного 
права: осіб (громадян), громадсько-політичних і державних органів.

Охоронна (правоохоронна) функція забезпечує належну дію правових норм та 
інститутів конституції шляхом застосування санкцій: призупинення чи скасування 
чинності актів державних органів, визнання поведінки неконституційною тощо.

Політична функція є однією з найважливіших, оскільки конституційне право тісно 
пов’язане з політологією, а конституційні норми – з політикою. Вона визначає засади 
державного і національного суверенітету, внутрішньої і зовнішньої політики, належність 
влади в країні, урегульовує боротьбу громадян, громадських об’єднань, партій з приводу 
її здобуття, використання та утримання в рамках закону.

Економічна функція закріплює ті відносини, які становлять лад (економічну систему) 
суспільства – основу життєдіяльності всіх інститутів держави, передусім рівність форм 
власності, що створює умови для успішного функціонування її господарського механізму.
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Культурна (ідеологічна) функція формує правосвідомість, світогляд громадян, 
виховує в них повагу до закону і найбільших цінностей держави.

Конституція виконує також інші функції (регулятивну, інформативну).

2. Класифікація конституцій, їх форма
Велика кількість конституцій, створених майже за три століття, зумовлює потребу 

їх класифікації за допомогою різних критеріїв. У науковій літературі вони остаточно не 
уніфіковані, тому розглянемо найтиповіші.

За юридичними властивостями конституції поділяють:
1) на юридичні і формальні;
2) фактичні (реальні) і фіктивні.
За часом прийняття конституції поділяють на такі:
6. Старі (XVIII ст. – 1918 р.). До них належать «Пакти та конституції законів та 

вольностей Війська Запорозького» (Конституція П. Орлика, 1710 р.).
7. Нові (1918–1939 рр.). У той період були ухвалені Конституції УНР (1918), ЗУНР 

(1918), Карпатської України (1939), УРСР (1919, 1929, 1937).
8. Новітні (1945 – кінець 1980-х років). У той період ухвалено останню Конституцію 

УРСР (1978 р.)
9. Сучасні (початок 90-х рр. XX – до теперішнього часу, ХХІ ст.). На початку цього 

періоду ухвалено чинну Конституцію України (1996).
За формою державного правління, яка закріплюється в конституції, виділяють 

монархічні та республіканські. До других належить і наша Конституція, оскільки «Україна 
є республікою» (ст. 5).

За формою державного устрою, встановленою конституціями, вони поділяються на 
федеративні та унітарні. Належність Конституції України до другого виду визначається 
її ст. 2: «…Україна є унітарною державою».

За формою державного (політичного) режиму розрізняють конституції 
демократичні, авторитарні і тоталітарні. Демократичний характер української 
Конституції встановлюється її першою статтею.

За формою вияву конституції класифікують на писані і неписані. Під першими 
розуміють такі конституції, що відповідним чином кодифіковані (систематизовані), мають 
конкретну юридичну форму і силу, чітку структуру, назву, прийняті в особливому порядку. 
Їх більшість, до них належить і Конституція України. Неписані конституції – поняття 
умовне. Під ними розуміється певний набір законів, які ухвалено в різний час (навіть 
упродовж кількох століть) і які врегульовують найважливіші відносини в житті держави і 
суспільства. Вони діють у трьох державах: Великобританії, Новій Зеландії та Ізраїлі.

За терміном дії є постійні і тимчасові (перехідні) конституції. Більшість конституцій 
не передбачають визначеного терміну дії, а відтак є постійними, але це не означає 
неможливості їх зміни або скасування. Такою є Конституція України. Тимчасові конституції 
приймають на обмежений, перехідний строк.

За порядком (процедурою) ухвалення, конституції можна поділити на чотири 
види.

Перший – октроювання (дарування), тобто запровадження конституції односто-
роннім актом глави держави (монарха), диктатора (групи диктаторів), а також дарування 
конституції метрополією своїй колонії, яка проголошується незалежною державою.

Другий – демократичний (народний), коли конституцію ухвалюють парламент, 
Установчі (конституційні) збори (Асамблея, Конвент), референдум.

Третій – договірний, якщо конституція (конституційний акт) приймається внаслідок 
досягнення угоди між різними суб’єктами конституційного процесу.
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Четвертий – комплексний (мішаний), тобто використовуються елементи двох чи 
навіть трьох попередніх способів.

Як відбувалося ухвалювалення конституцій України в минулому?
До дарованих Москвою можна віднести всі чотири конституції УРСР. 
Демократичним способом були ухвалені Конституція УНР (29 квітня 

1918 р.), Тимчасовий Основний Закон (ЗУНР) (13 листопада 1918 р.), Тимчасова 
Конституція Карпатської України (15 березня 1939 р.), відповідно, Центральною Радою 
(Малою Радою), Українською Національною Радою, Сеймом – тодішніми українськими 
парламентами. Так само – Верховною Радою ухвалено нині чинну Конституцію України 
28 червня 1996 р.

Договірний порядок застосовано під час укладення Конституційного Договору між 
Верховною Радою України і Президентом України «Про основні засади організації та 
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до 
прийняття нової Конституції України» від 8 червня 1995 р.

Комплексний спосіб ухвалення якоюсь мірою притаманний Конституції Пилипа 
Орлика. Щоправда, про першу його складову варто говорити з певними застереженнями. 
Для з’ясування предмета процитуємо: «Ми, Карл XII…, схвалюємо й затверджуємо, 
обіцяючи нашим королівським словом завжди захищати вищезгадане (конституцію. – 
І. Б.)». У цих словах немає очевидних ознак дарування з боку шведського короля. Їх 
треба тлумачити як високопоставлене гарантування дії основного закону, своєрідне 
нотаріальне посвідчення «Пактів і Конституції законів та вольностей Війська Запорозького 
між ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним Гетьманом Війська 
Запорозького та між старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, 
прийняті публічною присягою названим Ясновельможним Гетьманом, року Божого 1710, 
квітня 5, при Бендерах». З цієї довгої і повної назви документа випливає, що ухвалювали 
його демократично, зібранням, схожим на Установчі Збори, і на договірній основі. Та й 
саме слово «пакт» означає договір.

За порядком змін, внесення поправок і доповнень конституції поділяються 
на жорсткі (тверді) і гнучкі (м’які). До других загальноприйнято відносити так звані 
неписані конституції. Щодо жорстких конституцій, то їх ще класифікують, залежно 
від ступеня ускладнення процедури їх зміни, на дуже жорсткі і менш жорсткі. Зміст 
ст. 157 Конституції України: «Конституція України не може бути змінена, якщо зміни 
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо 
вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності 
України. Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного 
стану» дає підстави віднести її до дуже жорстких.

У відповідності до способу зовнішнього виразу, організації конституційних норм, 
принципів та інститутів є конституції кодифіковані (моноакти, єдині акти, їх переважаюча 
більшість) і некодифіковані (поліакти, кількість актів, наприклад, у конституції Швеції – 
три, Фінляндії – чотири).

Отож, форма конституції є способом вияву й організації конституційних норм та 
інститутів. Як щойно зазначалось, Конституція може функціонувати як моноакт і як 
поліакт. Конституція України, як і більшість конституцій світу, є єдиним актом. 

За три століття існування конституцій юридична техніка їх написання зазнала істотних 
змін. Сьогодні конституції мають переважно таку сталу структуру: преамбула, основна 
частина, заключні (перехідні, додаткові) положення.

Преамбула (вступ) містить описову інформацію про мету і завдання конституції, 
її історичний шлях і становлення, людські, суспільні і державні ідеали. Серед 
конституціоналістів нема єдиного погляду на те, чи має вона юридичну силу.
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Основна частина конституції складається з інститутів та норм, які розкривають її зміст.
У перехідних положеннях можуть визначатися строки дії окремих конституційних 

норм, порядок зміни старих норм новими, необхідність прийняття законів, на які є 
посилання в конституції.

Така структура властива й чинній Конституції України, яка складається з преамбули, 
15 розділів, які об’єднують 161 статтю, у тому числі дві статті Прикінцевих положень, а 
також 14 пунктів перехідних положень.

Досконалість форми залежить і від умілого використання багатства мови. На жаль, 
на думку знаних мовників, Конституція України ухвалена із значними лексичними, 
стилістичними, слововжитковими і граматичними огріхами української мови.

2. Конституційне право

Конституційне право – це не звичайна, 
а провідна, основна галузь права.

Варто знати, що конституційне право – це: 
• галузь права;
• юридична наука;
• навчальна дисципліна.
На занятті пропонується розглянути його перші дві ознаки. Отже, передусім треба 

нагадати, що таке галузь права (див. заняття № 2).

2.1. Конституційне право як галузь права
Одне з означень поняття конституційного права може звучати так.
Конституційне (державне) право – це сукупність правових (юридичних) норм 

(галузь права), що закріплюють засади соціально-економічної, політичної і духовної 
організації суспільства, держави, порядок (процедуру) формування, організацію і 
повноваження найголовніших ланок її механізму, адміністративно-територіальну 
організацію, основи правового статусу людини і громадянина, їхню взаємодію між 
собою, суспільством і державою.

Систему галузі конституційного права становлять інститути і норми (пригадайте їх 
означення із заняття № 1).

Основними інститутами конституційного права є:
• інститут народовладдя (безпосередня, або пряма, демократія, представницька, 

або опосередкована, демократія, місцеве самоврядування);
• інститут конституційного закріплення народовладдя (конституційний лад, 

конституційні закони);
• інститут правового статусу особи (громадянства, основні права і свободи людини і 

громадянина);
• інститут державного будівництва (форма держави, адміністративно-територіальний 

поділ, механізм держави).
Є й інша класифікація інститутів (табл. 2.3).
Треба запам’ятати, що структура конституційних норм права відрізняється від 

інших тим, що не містить, як правило, гіпотези і ніколи – санкції. Наприклад, «єдиним 
органом законодавчої влади в Україні є парламент» (ст. 75 Конституції України). У цій 
формі є лише диспозиція і немає ні гіпотези, ні санкції. Ще один приклад. Згідно зі 
ст. 70 Конституції України, «право голосу на виборах і референдумах мають громадяни 
України, які досягли на день їх проведення 18 років». У цій нормі гіпотеза «які досягли на 
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день їх проведення 18 років» є умовою, за якої діє диспозиція: «право голосу на виборах 
і референдумах мають громадяни України».

Предметом галузі конституційного права є державно-політичні відносини панування.

2.2. Конституційне право як юридична наука
Формування науки конституційного права має свою давню історію. Її започаткували 

ще стародавні, а продовжили середньовічні мислителі. Щоправда, вони зосереджувались 
на аналізі сучасних їм форм держави, а не на проблемах їх правового регулювання. До 
того ж їхні дослідження мали насамперед філософський, політичний характер. Перші 
цілісні концепції теорії з’явилися в XVII–XVIII ст. 

В Україні конституційні ідеї почали зароджуватись у X ст. (див. перше питання цього 
семінару).

Остаточно наука конституційного права у світі і Україні сформувалася в другій 
половині XIX ст. Особливі заслуги перед нею мають М. Драгоманов, Б. Кістяківський, 
С. Дністрянський, О. Ейхельман та інші українські мислителі.

Наука конституційного права – це система ідей, концепцій, теорій, тобто 
вчення про конституційне правіо як галузь національного права.

Вона тісно переплетена з іншими юридичними науками: загальнотеоретичною, 
історичною, галузевими, а також політологією, соціологією.

3. Суб’єкти, об’єкти та джерела конституційного права
Конституція – джерело всіх джерел права.

Суб’єктами конституційного права є учасники конституційно-правових відносин, 
потенційні носії прав і обов’язків, передбачених нормами цієї галузі права.

Зокрема, це: 
• український народ як сукупність громадян різних національностей.
У контексті цього питання доцільно висловитись щодо понять «українська нація», 

«корінні народи», «національні меншини»;
• держава (в цілому) як носій суверенітету сама визначає коло відносин, учасником 

яких вона є (передусім судочинство, громадянство);
• адміністративно-територіальні одиниці. (Для аргументації цього пункту варто 

використати ст. 2, розділи IX і X Конституції України);
• державні органи, перш за все вищі – Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, 

Вищі Суди. (Також бажано проілюструвати посиланнями на відповідні норми Конституції 
України);

• державні та інші підприємства, організації, установи;
• політичні партії (ст. 36, 37 Конституції України);
• громадські об’єднання, зокрема профспілки (ст. 36, 37 Конституції України);
• фізичні особи (громадяни, іноземці, біпатриди, апатриди, біженці).
Тут треба наголосити, що особливий характер має конституційна правосуб’єктність 

громадянина як виборця і депутата.
Об’єктами конституційних правових відносин є дії, особисті, суспільні або 

державні блага, які безпосередньо задовольняють інтереси і потреби об’єктів цих 
відносин і з приводу яких їх учасники вступають у відносини між собою.

Перед розглядом джерел конституційного права слід нагадати означення 
загального поняття джерел права та його видів (див. заняття № 2).

Далі потрібно охарактеризувати джерело всіх джерел права – конституцію. Зокрема, варто 
спинитись на її двох основних тлумаченнях: юридична – формальна, реальна – фіктивна.
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На детальніше висвітлення заслуговують і такі джерела конституційного права: 
конституційні закони, зокрема Закон про зміни до чинної Конституції від 8 грудня 
2004 р., рішення Конституційного Суду України, акти Президента та Кабінету 
Міністрів, результати Всеукраїнських референдумів, регламент Верховної Ради 
України, Конституційний Договір від 8 червня 1995 р., Конституція Автономної 
Республіки Крим.

 
Конституція 

Відносини  
з практикою 

Класифікація Юридичні 
властивості 

Юридична 
(формальна) 

Фактична 

Реальна (жива) 

Фіктивна  
(мертва, нежива)  

Стара 

Нова 

Новітня 

Сучасна 

Писана 

Неписана 

Тверда (жорстка) 

Гнучка (м’яка) 

Федеративна 

Унітарна 

Конфедеративна 

Народно-суверенна 
(демократична) 

Дарована 
(октройована) 

Договірна 

Мішана 

Постійна 

Особливий порядок 
розробки і прийняття 

конституції 

Формальне 
верховенство 

Джерело поточного 
законодавства 

Особливий порядок 
внесення змін  
і доповнень  

до конституції 

Установча функція 

Функції 

Праворегулятивна 
функція 

Правозахисна функція 

Правоохоронна 
функція 

Ідеологічна функція 

Соціальна функція 

Політична функція 

Економічна функція 

Тимчасова (перехідна) 

СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

Схема 2.2.1. Класифікація, юридичні властивості, функції конституцій
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Конституція України 

Структура 

Преамбула 

Розділ І. Загальні засади 

Розділ ІІ. Права, свободи  
та обов’язки людини  

і громадянина 

Розділ ІІІ. Вибори. Референдум 

Розділ IV. Верховна Рада України 

Розділ V. Президент України 

Розділ VІ. Кабінет Міністрів 
України, інші органи  

виконавчої влади 

Розділ VІІ. Прокуратура 

Розділ VІІІ. Правосуддя 

Розділ IX. Територіальний устрій 
України 

Розділ X. Автономна Республіка 
Крим 

Розділ XІ. Місцеве 
самоврядування 

Розділ XІІ. Конституційний Суд 
України 

Розділ XІІІ. Внесення змін  
до Конституції України 

Розділ XІV. Прикінцеві 
положення 

Розділ XV. Перехідні положення 

Інститути 

Основи конституційного ладу 

Народовладдя та його форми 
(вибори, референдуми) 

Права, свободи та обов’язки 
людини і громадянина 

Місцеве самоврядування 

Держава та її органи 

Державна мова та мови 
національних меншин 

Власність народу 

Державні символи 

Зовнішня політика 

Соціальне забезпечення 

Принципи 

Народний суверенітет 

Поділ державної влади 

Верховенство права 

Унітаризм державного устрою 

Багатоманітність форм 
економічного, політичного  

і духовного життя 

Пріоритет прав людини 

Захист суверенітету  
і територіальної цілісності 

Громадянська злагода 

Схема 2.2.2. Структура і загальні засади Конституції України
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України від 28. 06. 1996 р. (преамбула)

Верховна Рада України він імені Українського народу – громадян України всіх 
національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію 
українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським 
народом права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та 
гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, 
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи 
відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та пройдешніми 
поколіннями, керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 
року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію – 
Основний Закон України.

ТЕСТИ
1. Конституційне право - це: 

а)  галузь права;
б)  юридична наука;
в) навчальна дисципліна;
г) усі відповіді – правильні.

2. У світовій практиці ухвалення конституцій використовують такі способи (процедури):
а) дарування;
б) заповіту;
в)  народні (демократичні);
г) договірні;
д) мішані;
е) доручення.

3. Термін «конституція» з латинської мови означає:
а) устрій; 
б) побудова; 
в) договір; 
г) угода.

4. Які країни світу мають неписану конституцію:
а) Великобританія;
б) Ізраїль;
в) Нова Зеландія;
г) Польща;
д) Парагвай?

5. Термін «конституціалізм» означає таке:
а) розвиток конституційної науки;
б) обмеження державної влади законами;
в) процедура ухвалення конституції;
г) порядок внесення змін до конституції.

6. За способом ухвалення чинна Конституція України класифікується як:
а) дарована (октройована);
б) народна (демократична);
в) договірна;
г) мішана.

7. Основними функціями Конституції є:
а) ______________________________;
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б) ______________________________;
в) ______________________________;
г) ______________________________;
д) ______________________________;
е) ______________________________;
є) ______________________________.

ЗАВДАННЯ
1. Проаналізуйте нижчевказану ст. 99 Конституції України і встановіть у ній гіпо-

тезу, диспозицію та санкцію.
«Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці 

є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України».
2. У преамбулі Конституції США 1787 року зазначено: «Ми, народ Сполучених Штатів, 

заради утворення досконалішої спілки, утвердження правосуддя, збереження спокою в 
краї, налагодження спільної оборони, сприяння загальному добробуту й забезпечення 
нам та нашим нащадкам благ свободи установлюємо й запроваджуємо цю Конституцію 
для Сполучених Штатів Америки».

Про яку форму державного правління йдеться в цій преамбулі? Порівняйте її з пре-
амбулою Конституції України. А одну і другу порівняйте з преамбулою Основного За-
кону Федеративної Республіки Німеччини (1949 р.): «Усвідомлюючи свою відповідаль-
ність перед Богом і людьми, натхнені бажанням охороняти свою національну і державну 
єдність і служити справі миру в усьому світі як рівноправний член в об’єднанні Європи, 
німецький народ .......... прийняв у силу своєї установчої влади дійсні Основні закони Фе-
деративної Республіки Німеччини».

3. У ст. 53 Конституції України сказано, що громадяни мають право «безоплатно» 
здобути освіту. Учені-філологи вважають, що правильно писати «безплатно». А як на 
вашу думку?

4. Ст. 67 та інші статті згадують про «доходи» громадян. Мовники вважають, що укра-
їнською мовою треба писати і говорити «прибутки». А ви як думаєте?

 
ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

1. Якими способами ухвалювались українські конституції?
2. Чи можна вважати Конституції УРСР (УРСР) квазіконституціями?
3. Які з українських конституцій були найбільш «фіктивними», а які – «реальними»?
4. Який спосіб ухвалення сучасних конституцій є найоптимальнішими?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Конституційно-правовий статус громадських об’єднань, політичних партій, релі-

гійних організацій в Україні.
2. Конституційно-правовий захист сім’ї і дитинства: світова та українська практика.
3. Державний лад України за конституціями УНР, ЗУНР, Карпатської України, УРСР.
4. Державна символіка України: історичне коріння та її закріплення в українських 

конституціях.
5. Статус української мови в конституціях і законах України.
6. Класифікація, способи ухвалення і внесення змін до Конституцій України.
7. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дисципліна.
8. Суб’єкти і об’єкти конституційного права.
9. Джерела конституційного права.
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КРОСВОРД

Кросворд 2.2.1

По вертикалі: 1. Основний Закон України (ключове слово).
По горизонталі: 1. Нормативно-правовий акт, що ухвалює Верховна Рада; 2. 

Сукупність обов’язкових правил поведінки, які встановлює та охороняє держава; 
3. Належність особи до певної держави; 4. Орган влади, покликаний вирішувати 
суперечки; 5. Найбільш організована частина громадян; 6. Діяльність у сфері відносин 
між соціальними верствами, націями, державами; 7. Верховенство влади, політична 
незалежність і самостійність держави; 8. Необмежена влада, яка опирається на військову 
силу; 9. Сукупність усіх прав і обов’язків, якими наділені органи влади та посадова особа; 
10. Самостійне здійснення влади або самоврядування, надане окремій нації чи території 
держави; 11. Форма політичного ладу, що базується на принципі народовладдя.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Латинське слово «constitution» означає «устрій, побудова, установлення, утверд-

ження». Основними функціями конституції є: установча, правотворча, охоронна, 
політична, економічна, ідеологічна (культурна).

За формою державного правління конституції можна поділити на монархічні та 
республіканські, за державним устроєм – на федеративні та унітарні, за політичним 
режимом – на демократичні, авторитарні і тоталітарні, за часом ухвалення – на 
старі, нові, новітні; за терміном дії – на постійні і тимчасові…

Суб’єктами конституційного права є: український народ, держава, адміністративно-
територіальні одиниці, державні органи, політичні партії, громадські об’єднання, 
фізичні особи…

1
1

2
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4
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7

8
9
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11
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Природні (невід’ємні) права людини, життєві громадянські, політичні, економічні, 

соціальні, культурні, особисті права людини, громадянство, непорушність прав і 
свобод, безпосередня демократія, представницька демократія, вибори, виборче право, 
референдум.

МЕТА
Студенти мають засвоїти суму знань про виникнення і розвиток основних прав людини 

і громадянина, їх теоретичне осмислення і декларування, правове регламентування 
світовим співтовариством, наукову класифікацію, конституційних прав і свобод громадян 
України, зокрема право брати участь у виборах і референдумах, інститут громадянства 
у світі та в Україні.

ПЛАН
1. Процес виникнення і розвитку прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, 

їх правового врегулювання.
2. Основні права та свободи людини і громадянина: принципи, поняття і класи-

фікація.
3. Конституційні права та свободи людини і громадянина України.
4. Конституційні обов’язки людини, громадянина, держави та інших інститутів 

суспільства України. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р., статті 3, 4, 5, розд. ІІ, ІІІ.
2. Конституція України. Офіційний текст: Коментар законодавства України про права 

та свободи людини і громадянина: Навч. посібник  / Авт.-упоряд. М. І. Хавранюк. – К.: 
Парламентське вид-во, 1999.

3. Коментар до Конституції України. – К., 1996, 2000.
4. Декларація прав національностей України від 11. 11. 1991 р.
5. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 

23. 12. 1997 р.
6. Закон України «Про громадянство України» від 18. 01. 2001 р.
7. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04. 02. 1994 р.
8. Закон України «Про біженців» від 21. 06. 2001 р.
9. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23. 04. 1991 р.
10. Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25. 06. 1992 р.
11. Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 

25. 03. 1992 р.
12. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16. 06. 1996 р.
13. Закон України «Про політичні партії» від 05. 04. 2001 р.
14. Закон України «Про Всеукраїнський та місцевий референдум» від 2012 р.
15. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. 

Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
16. Го д о в а н е ц ь  В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 

2000.
17. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наук. думка, 1999.
18. К р а в ч е н к о   В. В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000.
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19. Закон України «Про вибори».
20. Д ж е н і с  М., К е й  Р., Б р е д л і  Е. Європейське право у галузі прав людини: 

джерела і практика застосування: Пер. з англ. – К.: Артек, 1997.
21. М о л д о в а н  В. В., М е л а щ е н к о  В. Ф. Конституційне право: опорні конспекти. 

– К., 1996.
22. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. – К.: Наук. 

думка, 1996.
23. Н о р  В. Т., С т е ц ю к  П. Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і 

відповідях. – Львів, Київ: Кальварія, Абрис, 1996.
24. Основи конституційного права України: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. / За ред. 

В. В. Ко пєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000.
25. Правознавство / За ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 

2006.
26. Правознавство: Навч. посіб. / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стер. – 

Львів: Новий Світ-2000, 2006.
27. Р а б і н о в и ч  П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Абсентеїзм (від лат. abcens – відсутній) – масове ухиляння від участі у виборах, 

а також систематична відсутність на засіданнях членів колегіальних органів; байдуже 
ставлення громадян до участі у громадському й політичному житті.

Апатриди (від грец. а – заперечення і patris – батьківщина) – особи, які не мають 
громадянства чи підданства жодної держави, проте мусять дотримуватися законів тієї 
країни, в якій вони перебувають.

Біпатриди (від bi – два та грец. patris – батьківщина) – особи, які одночасно мають 
громадянство двох або більше держав.

Вибори – 1) передбачена Конституцією і законами України форма безпосереднього 
народовладдя, що є волевиявленням народу з метою формування органів державної 
влади або органів місцевого самоврядування шляхом голосування; 2) висунення певною 
групою людей одного або кількох своїх представників для виконання громадських 
функцій. 

Політичні вибори – демократичний спосіб формування, періодичної чи позачергової 
зміни персонального складу органів державної влади або підтверджень на новий 
строк, процедура призначення посадових осіб через вільне волевиявлення дієздатних 
громадян шляхом голосування за кандидатів, висунутих відповідно до встановлених 
законом правил та процедур.

Громадянство – 1) постійний правовий зв’язок між фізичною особою і державою, який 
виявляється у взаємних правах, обов’язках та відповідальності; 2) формальний політико-
правовий статус особи, який визначає належність до певної держави, підпорядкованість 
її законам (підданство), надає людині певні юридичні, політичні, економічні та інші права.

Демократія (від грец. demos – народ і kratos – влада) – 1) народовладдя, здійснення 
влади народом безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування; 2) політичний лад, порядок здійснення влади, спосіб управління 
суспільними справами; практичне втілення ідеалів свободи, справедливості рівності 
можливостей і людських прав.

Денонсація (від франц. denonser – повідомляти, розривати) – повідомлення однією 
стороною іншої про припинення дії укладеного ними договору, угоди або про вихід їх 
з дво- або багатостороннього договору. Умови припинення договору, за загальним 
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правилом, обумовлюються сторонами в самому договорі. Денонсацію міжнародних 
договорів України здійснює Верховна Рада України.

Денатуралізація (франц. dénaturalisation, від de... – префікс, що означає скасування, 
припинення, і naturalisation – прийняття до громадянства) – позбавлення громадянства 
особи, яка набула його в порядку натуралізації, тобто через прийняття до громадянства. 
Має персональний характер, як правило, застосовується до особи, котра вчинила 
протиправні дії (див. також «Натуралізація»).

Денаціоналізація – позбавлення громадянства, набутого в порядку філіації.
Електорат (від франц. electeur – обираю) – корпус виборців, сукупність громадян, 

які користуються активним виборчим правом, тобто правом обирати когось до складу 
органу влади.

Імплементація (від лат. implere – наповнювати, досягати, виконувати, здійснювати) – 
установлений державою порядок застосування норм міжнародного права на її території; 
один із механізмів міжнародного і конституційного права, значення якого дедалі зростає 
від впливу міжнародного права на внутрішню політику держав.

Натуралізація (франц. naturalisation, від лат. naturalis – природний, дійсний, 
справжній) – набуття в індивідуальному порядку іноземцем чи особою без громадянства 
громадянства іншої країни за його заявою.

Омбудсмен, омбудсман (від швед. ombuasman, букв. – уповноважена людина) – 
спеціально обрана посадова особа для контролю за дотриманням прав людини різного 
роду адміністративними органами, а в деяких випадках – також приватними особами та 
об’єднаннями.

Плебісцит (лат. plebiscitum – рішення народу, від plebs – простий народ і scitum – 
рішення, постанова) – 1) термін, яким позначається інститут референдуму або один 
з його різновидів; 2) форма безпосередньої демократії; голосування осіб, наділених 
виборчим правом, щодо зміни державної належності певної території.

Референдум (лат. referendum – те, що має бути повідомлене) – одна з форм 
безпосередньої демократії; спосіб прийняття громадянами держави шляхом голосування 
законів, інших рішень і важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

Філіація (франц. fi lіаtion, лат. fi liatio – родова спадкоємність, від fi lius – син) – набуття 
громадянства за народженням, відбувається на основі принципів права крові або права 
ґрунту.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Питання цього заняття складено на основі двох близьких за змістом лекційних 
тем (аудиторних і рекомендованих до самостійного опрацювання). Два з них – третє і 
четверте – вимагають опрацювання відповідних статей Конституції України, передусім 
її другого розділу, з використанням елементів лабораторно-практичного заняття і 
домашнього завдання, що допоможе студентам пов’язати їх із практикою, висловити 
власні думки щодо фактичності, реальності чи практичності норм, через призму власного, 
членів родини, друзів, знайомих життєвого досвіду зрозуміти особисту причетність і 
відповідальність за їх реалізацію. Скажімо, викладач може поділити студентів групи на 
семінарському занятті на п’ять підгруп по 4–6 чоловік і запропонувати їм письмово (усно) 
відповісти на питання «Які статті Конституції Україна закріплюють фізичні (особисті, 
культурні, економічні, політичні) права і обов’язки людини і громадянина?»
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1. Процес виникнення і розвитку прав, свобод та обов’язків                 
людини і громадянина, їх правового врегулювання

Людина завжди боролася, бореться 
і боротиметься за свої права та свободи.

З вершини сьогодення процес виникнення і розвитку прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина умовно можна поділити на такі етапи (періоди):

1) підсвідомий, інстинктивний;
2) усвідомлення і становлення на звичаєвому рівні;
(Це додержавні періоди)
3) теоретичного осмислення, проголошення, декларування не лише прав, а 

й обов’язків;
4) законодавчого закріплення.
Упродовж усього свого біологічного та історичного розвитку людина щоденно 

боролась і, зрештою, бореться за свої права та свободи. Спочатку вона це робила 
підсвідомо, скажімо, відвойовуючи собі місце в печері чи ягідну галявину.

З плином часу в людини, крім первісних елементарних життєво-господарських 
потреб, виникають і особисті, і духовні, і політичні, які вона крок за кроком намагається 
перетворити у правові норми. Мабуть, тоді ж з переходом людства від полігамії до 
моногамії на звичаєвому рівні формується усвідомлене відчуття обов’язку чоловіка, а 
також жінки одне перед одним, а передусім – своїми дітьми.

Розвиток суспільства і держави приводить до того, що одна людина змушена 
поступатися частиною своїх природних і соціально-політичних прав для задоволення 
інтересів іншої людини в ім’я досягнення злагоди і миру. Водночас, частина прав набуває 
статусу природних, невід’ємних. За визначенням мислителів – просвітителів ХVI–ХVIІІ 
ст. (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, С. Оріховський-Роксолан, 
М. Козачинський), невід’ємні права – це дані Богом природні права. Вони не зникають з 
появою людського суспільства і держави, які не можуть «відняти» їх у людини.

Невід’ємні права включають у себе право на життя, свободу слова, сумління, 
мирне право ведення зборів і право на однаковий захист перед законом. Це далеко не 
повний перелік природних прав, які мають громадяни в демократичній державі. Дж. Локк 
відносив до них право на приватну власність. Демократичні суспільства також обстоюють 
таке громадянське право, як право на справедливий суд. Ці права не залежать від уряду і 
не можуть бути скасовані законодавчими актами чи за примхою виборчої більшості.

Детальне формулювання законів і процедур, пов’язаних з основними правами 
людини, відрізняється в різних суспільствах. Однак кожна демократична держава 
зобов’язана будувати такі конституційні, правові та соціальні структури, які забезпечують 
захист цих прав.

З іншого боку, права, як і люди, не діють ізольовано. Вони не є приватною власністю 
окремих людей, існують лише до такої міри, до якої їх визначають і визнають інші члени 
суспільства. Громадяни демократичної держави беруть на себе суспільні обов’язки саме 
для того, щоб зміцнити свої права.

Узагалі, проблема захисту державою прав громадян має давню історію. Закони різних 
часів і народів, як, наприклад, Закони Хаммураппі (Гамурабі) ХVIІІ ст. до н. е., містили 
окремі норми, які стосувались обов’язків держави щодо забезпечення інтересів і прав 
осіб, котрі належали до представників панівних націй або верств населення. Питання про 
права громадян постало з прийняттям 1215 року англійської Великої хартії вольностей. 
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Однак про обов’язок держави щодо захисту прав своїх громадян почали вести мову 
з часів конституціювання буржуазно-демократичних прав. Особливого значення ця 
проблема набула для суспільства у другій половині минулого сторіччя, коли людство 
почало гуртуватися навколо ідеї створення цивілізованої світової спільноти рівноправних 
і вільних людей та націй.

Реалізація цієї ідеї відбувається кількома напрямами:
1) створення непохитних принципів, що мають силу закону, для всього світового 

суспільства;
2) організація світових інститутів для контролю за додержанням цих принципів;
3) приведення національного законодавства у відповідність запропонованим 

вимогам;
4) створення національних умов і органів щодо забезпечення, захисту та реалізації 

прав громадян, визнаних у міжнародних правових документах.
Сьогодні вже створена і функціонує ціла система міжнародно-правових засобів, 

призначених для забезпечення і захисту основних прав людини. До таких засобів 
належать:

1) міжнародно-правові акти, які вміщують правила діяльності, формують права 
і обов’язки відповідних суб’єктів (конвенції, пакти, угоди, договори тощо), а також 
міжнародні документи, які норм, правил поведінки звичайно не вміщують, прав і обов’язків 
безпосередньо не формують (зокрема, декларації, заяви, меморандуми);

2) органи спостереження, контролю за дотриманням основних прав людини (комісії, 
комітети) та захисту цих прав (суди).

До засобів всесвітнього співтовариства належать:
• Міжнародно-правові акти, документи:
1) Загальна декларація прав людини (1948);
2) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (1966);
3) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (1966);
4) Декларація соціального прогресу і розвитку (1969);
5) Декларація про право на розвиток (1986);
6) Документи Всесвітньої конференції прав людини (Відень, 1993 р., 140 держав-

учасниць);
• Міжнародні органи:
1) Комісія з прав людини Економічної і Соціальної Ради ООН;
2) Комітети ООН – з прав людини; економічних, соціальних і культурних прав, 

ліквідації расової дискримінації; ліквідації дискримінації жінок;
3) Центр з прав людини Відділення ООН у Женеві.
Європейське співтовариство має свої регіональні (континентальні) засоби:
1) міжнародно-правові акти, документи:
• Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (Рим, 1950 р., 

Рада Європи, до якої тоді входило 10 країн, зараз – 45);
• Європейська соціальна Хартія (Турин, 1961 р.);
• Загальний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) (Гельсінкі, 1975 р., 

тоді – 35 держав-учасниць, зараз – понад 50);
• Підсумковий документ Віденської зустрічі держав – учасниць НБСЄ (1989 р.);
• Хартія основних соціальних прав робітників Європейського Економічного 

Співтовариства (Страсбург, 1989 р.);
• Паризька хартія для нової Європи (НБСЄ, 1990 р.);
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• Документи Конференції з людського виміру загальноєвропейського процесу держав 
– учасниць НБСЄ: Паризької (1989), Копенгагенської (1990), Московської (1991);

• Заключний документ Гельсінкської наради держав – учасниць НБСЄ «Виклик часу 
перемін» (1992);

б) міжнародні органи:
• Європейська комісія з прав людини;
• Європейський суд з прав людини.
Оскільки, до Європейського суду у Страсбурзі звертається чимало громадян України 

(так, у середині 2009 р. у провадженні суду знаходилось майже 10 тисяч справ проти 
України), варто дати цьому органу дещо детальнішу характеристику.

Отож, у Старбурзі громадянин судиться із своєю державою, яка, як він вважає, не 
забезпечила його прав, закріплених у Конвенції про захист прав людини та засадних 
свобод. Європейський суд не прийме позову, якщо позивач не вичерпав усіх можливостей 
національного захисту або з моменту ухвалення остаточного рішення вітчизняною 
судовою інстанцією минуло понад півроку. Окрім дієздатних осіб, до цього суду можуть 
звертатися неповнолітні та психічно хворі.

Кожний позов розглядає комітет із трьох суддів. Якщо він відповідає встановленим 
вимогам, то його передають у провадження однієї із палат суду. До її складу входять 
семеро суддів, включаючи суддю, котрого обрано від держави-відповідача. Щонайменше 
розгляд справи триває 2 роки, а, як правило, 3–4 роки. Офіційними мовами суду є 
англійська та французька мови. Кожна із 47 країн, які є членами Ради Європи, має свого 
суддю у Європейському суді.

Подібні регіональні (континентальні) засоби захисту прав людини діють і на інших 
континентах.

До всіх міжнародних документів у галузі прав людини приєдналась Україна. А це 
означає (ст. 9 Конституції), що вони стали частиною національного законодавства України. 
Ідеї захисту прав людини посіли пріоритетне місце в Конституції України. Відповідно до 
п. 17 ст. 85 запроваджується інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, передбачається заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання 
та захисту прав і свобод людини в Україні.

Конституція України проголошує таке:
• Усі люди є вільні і рівні у своїх гідності та правах. Права і свободи людини є 

невідчужуваними та непорушними (ст. 21).
• Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 

вичерпними.
• Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
• У разі прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22).
• Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом… 

(ст. 24).
Основні права, свободи і обов’язки людини і громадянина деталізовані окремими 

законами України.
Отож, сьогодні склалася трирівнева система правового забезпечення і захисту 

основних прав і свобод людини та громадянина: всесвітня, регіональна (континентальна), 
національна (внутрішньодержавна).
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2. Основні права і свободи людини і громадянина: 
принципи, поняття і класифікація

Найвільнішою державою можна назвати таку, де люди ма-
ють всі людські і громадські права, які тільки встановлені 
на світі.
Людські права – се ті, які належать кожній людині окремо,
а громадські – ті, що стосуються до цілої громади людей.
Запевне, і ті, і другі дуже тісно сплетені між собою.

Л е с я  У к р а ї н к а

Загальний закон – це свобода, яка закінчується там,
де починається свобода іншого.

В і к т о р  Г ю г о

Принципи і поняття основних прав та свобод людини і громадянина опираються на 
теорію природного (невід’ємного) права, а точніше, на складову цієї теорії – концепцію 
прав людини і громадянина.

Як уже зазначалося, цю теорію розробляли Томас Гоббс, Гуго Гроцій, Бенедикт 
Спіноза, Джон Локк, Шарль-Луї Монтеск’є, інші мислителі, а також Станіслав Оріховський-
Роксолан, Михайло Козачинський.

До неї звертаються і сучасні вчені, пристосовують її до сьогодення. Ідеться навіть про 
відродження школи природного права.

Зрозуміло, що в тлумаченні природного права людини є чимало розбіжностей, 
передусім у співвідношенні пріоритетності: права людини – громадянина, людини – 
громадянина – суспільства, людини – громадянина – держави.

З теоретичним обґрунтуванням природи прав і свобод особи тісно пов’язана також 
ідея правової держави, висловлена на межі 1 і 2 тисячоліть Цицероном, теоретично 
обґрунтована у ХVIІІ ст. Е. Кантом. Свобода особи є першоосновою його теорії, згідно з 
якою людина може робити все, що не заборонено законом. Держава може втручатися в 
життя особи лише тоді, коли особа порушує норми права. Узагалі держава, на думку Е. 
Канта, – це об’єднання великої кількості людей, підпорядкованих праву.

У різних варіантах формула «правова держава» відображена в конституціях багатьох 
держав, ухвалених після Другої світової війни, у тому числі України (ст. 1).

При цьому сучасні конституціоналісти розрізняють поняття формально-правової 
і матеріально-правової держави. Перше означає державу, де управління побудоване 
на формувальній законності, на виконанні будь-яких норм права, друге – державу, 
підпорядковану праву, що випливає з пріоритетності загальновизнаних гуманітарних 
цінностей.

Важливе значення у встановленні природи і конституційного статусу особи мають 
принципи свободи і рівності.

Значну увагу теоретики приділяють взаємозв’язку прав і обов’язків особи. Іноді 
його заперечують. Однак більшість сучасних конституцій, поряд із закріпленням прав і 
свобод громадян, указують на їхні обов’язки.

Одне з визначень поняття основні права людини таке: це певні можливості 
людини, необхідні для її існування та розвитку в конкретних історичних умовах, які 
визначаються досягнутим рівнем економічного, соціального, духовного розвитку 
людства і мають бути загальними і рівними для всіх людей.

За сферою суспільних відносних та характером потреб людини її основні права 
класифікують на такі види.
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• Фізичні (життєві, вітальні) права – це можливості людини, необхідні для її 
фізичного існування, для задоволення її біологічних, матеріальних потреб (зокрема, 
право на життя, фізичну недоторканність, вибір місця проживання, безпечне природне 
середовище (іншими словами – екологічні права); житло; належний рівень матеріального 
забезпечення; власність на предмети споживання; медичне обслуговування та інші види 
соціального забезпечення.

• Особистісні права – це можливості збереження, розвитку і захисту морально-
психологічної індивідуальності людини, її світогляду та духовності (зокрема, права на 
ім’я, честь і гідність; свободу сумління, переконань та їх прояву і поширення).

• Культурні (гуманітарні) – це можливості збереження і розвитку національної 
самобутності, доступу до духовних здобутків людства, їх засвоєння, використання 
та участі в подальшому розвитку (зокрема, право на освіту та виховання; користування 
надбаннями культури і мистецтва; наукову, технічну і художню творчість, авторство).

• Економічні – можливості людини реалізувати свої здібності і здобути засоби до 
існування, беручи участь у виробництві матеріальних та інших благ (зокрема, право 
на власність щодо засобів виробництва; здобуття професії, вибір та здійснення трудової 
діяльності; сприятливі умови і справедливу оплату праці; відпочинок і дозвілля).

• Політичні – можливості людини брати участь у державному і громадському 
житті, впливати на діяльність різноманітних державних органів, а також громадських 
об’єднань політичного спрямування (зокрема, право на громадянство: участь у 
формуванні представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування, 
участь у державному управлінні суспільства, створення й участь у діяльності громадських 
об’єднань; державний захист від порушень прав і свобод людини).

Окрім наведеної класифікації, права людини поділяють на певні види й за іншими 
критеріями, а саме:

– за значенням для носія – основні і неосновні;
– за характером здійснення – активні і неактивні;
– за суб’єктним складом здійснення – індивідуальні і колективні.
Також є інші підходи до поділу прав і свобод людини і громадянина (зокрема, див. 

схему 4.1).
Через призму названих видів прав людини і варто розглянути наступне питання.

3. Конституційні права та свободи людини                                                   
і громадянина України

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

Ст.  2 1  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Як зазначено у вступі до теми, підготовка цього питання є, по суті, практичним 
заняттям. Студент, спираючись на одержані перед цим теоретичні знання, повинен у 
тексті Конституції України (можна й інших країн) знайти норми, які закріплюють фізичні, 
економічні, гуманітарні, особисті, політичні права і свободи людини та громадянина.

Наприклад, фізичні (життєві, вітальні) права людини проголошує ст. 27 Конституції 
України: «Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати 
життя людини.



115Р о з д і л  II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від 
протиправних домагань».

До слова, ця стаття ще задовго до юридичного скасування смертної кари поставила 
крапку в питанні про доцільність її застосування.

4. Конституційні обов’язки людини, громадянина, держави 
та інших інститутів суспільства України

Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави.

С т.  3  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Держава повинна виконувати свої обов’язки щодо ін-
дивіда, але і той має ще більші обов’язки перед дер-
жавою, підпорядковувати свої інтереси її інтересам.

С. О р і х о в с ь к и й - Р о к с о л а н

Готуючи це питання, за аналогією з попереднім, слід мати на увазі, що обов’язки 
людини і громадянина є віддзеркаленням їхніх прав.

Наприклад, економічним правом є підприємницька діяльність, яка не заборонена 
законом (ст. 42 Конституції України). А економічним обов’язком людини і громадянина є 
сплата податків. (ст. 67)

Окрім зазначеного вище економічного обов’язку, Конституція України визначає щодо 
громадян країни ще й такі:

• захист держави та віськова служба (ст. 17, 35, 65);
• підтримка громадського порядку та загального миру (ст. 18, 37);
• повага національної гідності інших осіб (ст. 10, 35, 37);
• піклування батьків про дітей (ст. 51);
• піклування дітей про батьків (ст. 51);
• не спричиняти шкоди природі, історико-культурним пам’яткам та відшкодувати 

завдані збитки (ст. 66);
• здобути середню освіту (ст. 53);
• шанувати державні символи (ст. 65);
• дотримуватись вимог Конституції, законів України (ст. 68).
Якщо говорити про обов’язки держави, то один із них зазначений у ст. 27 Конституції 

України, зацитованій у попередньому питанні. Але їх аналіз доцільно розпочати зі ст. 3 
Конституції України, відповідно до якої: «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 головним обов’язком 
держави». Також обов’язки держави щодо своїх громадян закріплені у ст. 16, 29 і 59 
Конституції України.

Тут також варто зазначити і запам’ятати: якщо людина може робити все, що не 
заборонено законом, то державному службовцеві дозволено лише те, на що дає згоду 
закон.
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СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

Схема 2.3.1. Пра   ва і свободи людини і громадянина

 
Права і свободи  

людини і громадянина 

Класифікація прав  
і свобод 

Гарантії  
прав і свобод 

Перший варіант 

Громадянські права 

Політичні права 

Економічні права 

Культурні права 

Соціальні права 

Екологічні права 

Другий варіант 

Фізичні 
(життєві, вітальні) 

Соціально-економічні 

Гуманітарні (культурні) 

Особисті (особистісні) 

Політичні 

Третій варіант 

Особисті 

Політичні 

Конституційні  
гаранти реалізації 

Судові гаранти захисту 

Конституційні гаранти 
охорони 

Президент України 

Законодавча влада 

Виконавча влада 

Уповноважений 
Верховної Ради України 

з прав людини 

Конституційний Суд 
України 

Суди  
загальної юрисдикції 

Прокуратура 

Європейський суд 
 із прав людини 

Президент України 

Прокуратура 

Служба безпеки 

Міліція 
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Схема 2.3.2. Конс    титуційні обов’язки людей і громадян

 
Конституційні обов’язки 

Дотримуватись Конституції  
і законів України 

Не заподіювати шкоди природі, 
культурній спадщині 

Захищати Вітчизну, незалежність 
та територіальну цілісність 

України 

Сплачувати податки і збори 

Шанувати державні символи 

Здобути повну загальну  
середню освіту 

Утримувати батьків (дітей) 

Класифікація 

Другий варіант 

Громадянські обов’язки 

Політичні обов’язки 

Економічні обов’язки 

Культурні обов’язки 

Соціальні обов’язки 

Екологічні обов’язки 

Перший варіант 

Фізичні обов’язки 
(життєві, вітальні) 

Соціально-економічні обов’язки 

Гуманітарні  
(культурні) обов’язки 

Особисті обов’язки 

Політичні обов’язки 

Третій варіант 

Громадянські обов’язки 

Політичні обов’язки 
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Таблиця 2.3.1
Порівняльна характеристика основних прав і свобод людини, 
проголошених у Конституції Української Народної Республіки, 

Загальній декларації прав людини, Конституції України

Конституція Української 
Народної Республіки
від 29 квітня 1918 р.

Загальна Декларація 
прав людини 

від 10 грудня 1948 р.

Конституція України
від 28 червня 1996 р.

Ст. 12. Громадяни в Укра-
їнській Народній Рес  публіці 
рівні в своїх громадських і 
політичних пра вах.

Ст. 1. Всі люди на род жу-
ються вільними і рівними у 
своїй гідності та пра вах.
Ст. 7. Всі люди рівні перед 
законом і мають право, без 
будь-якої різниці, на рівний 
їх захист законом.

Ст. 21. Всі люди є вільні і рівні 
у своїй гідності та правах. 
Права і свободи людини 
є невідчужуваними та непо-
рушними.
Ст. 24. Громадяни мають 
рівні конституційні права і 
свободи та є рівними перед 
законом.

Ст. 12. Уродження, віра, на-
ціо нальність, освіта,  майно, 
оподаткування не дають ні-
яких привілеїв в них.

Ст. 2. Кожна людина 
повинна мати всі права 
і всі свободи, проголошені 
цією Декларацією, не за -
лежно від раси, ко льору 
шкіри, статі, мови, релігії, 
політичних  або інших пере-
конань, національного чи 
соціального походження, май -
нового, станового або іншого 
становища.

Ст. 24. Не може бути при-
вілеїв чи обмежень за оз на-
ками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, ет-
нічного та соціального по  ход-
ження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або 
іншими озна ками.

Ст. 3. Кожна людина має 
право на життя, на свободу і 
на особисту недоторканність.

Ст. 27. Кожна людина має 
невід’ємне право на життя.
Ст. 29. Кожна людина має 
право на свободу та особисту 
недоторканність.

Ст. 14. Громадянин Україн-
ської Народньої  Республіки 
і ніхто инший на території 
її не може бути покараний 
смертю, ані відданий яким 
небудь карам по тілу, або 
иншим актам, які понижують 
людську гідність.

Ст. 5. Ніхто не повинен зазна-
вати тортур, або жорс токого, 
нелюдського, або такого,  що 
принижує його гідність, по-
вод ження і покарання.

Ст. 28. Кожен має право 
на повагу до його гідності. 
Ніхто не може бути підданий 
катуванню, жорстокому, не-
люд ському або такому, що 
принижує його гідність, повод-
женню чи покаранню.

Ст. 13. Громадянин Україн-
ської Народньої Республіки 
і ніхто инший не може бути 
затриманий на території її 
без судового наказу, інакше, 
як на гарячім вчинку. Але і 
в такім разі він має бути 
випущений не пізніш, як 
за 24 години, коли суд не 
установить якогось способу 
його затримання.

Ст. 9. Ніхто не може за-
знавати безпідставного ареш-
ту, затримання або виг нання.

Ст. 29. Ніхто не може бути 
заарештований або три ма-
тися під вартою інакше як 
за вмотивованим рі шен ням 
суду і тільки на підставах 
та в порядку, встановлених 
законом.
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Ст. 15. Домашнє огнище 
призначається недо тор ка-
ним. Ніяка ревіз ія не може 
одбутися без судо вого наказу. 
В наглих випадках можуть 
органи правної охорони 
нарушити недоторканість і 
без судового наказу.
Ст. 16. Установляється 
лис    товна тайна. Органам 
дер    жавної влади не вільно 
відкривати листів без судо -
вого наказу инакше як у ви-
падках, законом озна чених.

Ст. 12. Ніхто не може за-
зна   вати безпідставного 
втру     чання у його особисте 
і сімейне життя, безпідставного 
посягання на недоторканність 
його житла, тайну його 
ко  рес понденції або на 
його честь і репутацію. 
Кожна людина має право 
на захист закону від такого 
втру  чання або таких посягань.

Ст. 30. Кожному гарантується 
недоторканність його житла.
Ст. 31. Кожному гарантується 
таємниця листування, теле-
фон них розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції.
Ст. 32. Ніхто не може заз-
навати втручання в його осо-
бисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конс-
ти туцією України.

Ст. 18. Кождий громадянин 
Республіки і всі инші на її 
території мають повну сво-
боду переміни місця про-
бування.

Ст. 13. Кожна людина має 
право вільно пересуватися і 
обирати собі місце прожи ван-
ня у межах кожної держави.

Ст. 33. Кожному, хто на 
законних підставах пере-
бу ває на території України, 
гарантується свобода пере-
сування, вільний вибір місця 
проживання, право вільно за-
лишати територію України, 
за винятком обмежень, які 
встановлюються законом.

Ст. 10. Позбавити грома-
дянських прав громадянина 
Української Народньої Рес-
публіки може тільки поста-
нова суду Республіки.

Ст. 15. Ніхто не може бути 
безпідставно позбавлений 
гро мадянства або права змі-
нити своє громадянство.

Ст. 25. Громадянин Укра їни 
не може бути позбав лений 
громадянства і права змінити 
громадянство.

Ст. 11. Ніякої ріжниці в правах 
і обов’язках між чоловіком 
і жінкою право Української 
Народньої Республіки не 
знає.

Ст. 16. 1. Чоловіки і жінки, які 
досягли повно ліття, мають 
право без будь-яких обмежень 
за ознакою раси, націо наль-
ності або релігії одружу ва-
тися і засновувати сім’ю. 
Во ни користуються одна ко -
вими правами щодо одру -
жен ня під час шлюбу та 
під час його розірвання. 
2. Шлюб може укладатися 
тільки при вільній і повній 
згоді сторін, що одружуються.

Ст. 51. Шлюб ґрунтується на 
вільній згоді жінки і чоло віка. 
Кожен із подруж жя має рівні 
права і обов’язки у шлюбі та 
сім’ї.

Ст. 17. Громадянин Україн-
ської Народньої Республіки ні 
хто иншій на території не може 
бути обмежений в правах 
слова, друку, сумління, ор-
га нізації, страйку, поскільки 
він не переступає при тім 
постанов карного права.

Ст. 18. Кожна людина має 
право на свободу думки, 
со вісті і релігії; це право 
включає свободу змінювати 
свою ре лігію або переконання 
і свободу сповідувати свою 
релігію або переконання як 
одноособово, так і разом з 
іншими, прилюдним або при-
ватним порядком в ученні, бо-
го служінні і виконанні ре лігій-
них та ритуальних обрядів.
Ст. 19. Кожна людина має 
право на свободу переконань 
і на вільне їх виявлення.

Ст. 34. Кожному гаран ту-
ється право на сво боду думки 
і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань.
Ст. 35. Кожен має право 
на свободу світогляду і ві-
росповідання. Це право 
вклю      чає свободу сповідувати 
будь-яку релігію або не 
сповідувати ніякої, без пе ре -
шкодно відправляти одно -
особово чи колективно релі-
гійні культи і ритуальні об -
ряди, вести релігійну діяль-
ність.
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Ст. 20. Лише громадяни 
Української Народньої Респуб-
ліки користаються з усієї 
повноти громадянських і полі-
тичних прав, беруть участь 
в орудуванні державним і 
місцевим життям через активну 
й пасивну участь у виборах до 
законодатних установ і органів 
місцевого самоврядування.
Ст. 21. Активне й пасивне 
право участи у виборах як 
до законодатних органів 
Рес публіки, так і до всіх 
виборчих органів місцевого і 
громадського самоврядування 
мають всі громадяни Рес-
публіки, коли їм до дня 
виконання виборчого акту 
вийде двадцять літ. Виїмок 
творять признані законом за 
безумних або божевільних, 
котрі находяться під опікою.

Ст. 21. 1. Кожна людина 
має право брати участь в 
управлінні своєю країною без-
посередньо або через вільно 
обраних представників.
2. Кожна людина має право 
рівного доступу до державної 
служби в своїй країні.
3. Воля народу повинна бути 
основою влади уряду; ця 
воля повинна вияв лятися 
у періодичних і нефаль си-
фікованих виборах, які по  винні 
провадитись при загальному 
і рівному вибор чому праві 
шляхом таємного голосування 
або ж через інші рівнозначні 
форми, що забезпечують 
свободу голосу вання.

Ст. 38. Громадяни мають 
право брати участь в уп-
равлінні державними спра-
вами, у всеукраїнському та 
місцевих референдумах, 
вільно обирати і бути об-
раними до органів дер жавної 
влади та органів місцевого 
самоврядування. Гро мадяни 
користуються рів ним правом 
доступу до державної служби, 
а також до служби в органах 
місцевого самоврядування.
Ст. 70. Право голосу на 
виборах і референдумах 
ма ють громадяни України, 
які досягли на день їх 
проведення вісімнадцяти ро-
ків. Не мають права голосу 
громадяни, яких визнано су-
дом недієздатними.

Ст. 23. Кожна людина має 
право на працю, на вільний 
вибір роботи, на справедливі 
і сприятливі умови праці та на 
захист від безробіття.

Ст. 43. Кожен має право 
на працю, що включає 
можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно 
погоджується.

Ст. 26. Кожна людина має 
право на освіту. Освіта 
повинна бути безплатною, 
хоча б початкова і загальна. 
Початкова освіта повинна 
бути обов’язковою. Технічна 
і професійна освіта повинна 
бути загальнодоступною, а 
вища освіта повинна бути 
однаково доступною для всіх 
на основі здібностей кожного.

Ст. 53. Кожен має 
право на освіту. Повна 
загальна середня освіта є 
обов’язковою.

Обов’язки громадянина Укра-
їнської Народньої Республіки 
вказані у відповідних зако нах.

Ст. 29. Кожна людина має 
обов’язки перед суспільством, 
у якому тільки й можливий 
вільний і повний розвиток її 
особи.

Ст. 68. Кожен зобов’язаний 
неухильно додержуватися 
Кон с титуції України та законів 
України, не посягати на права 
і свободи, честь і гідність 
інших людей. Незнання законів 
не звільняє від юридичної 
відповідальності.
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Конституція України
<…> Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави.

 <…> Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення 
громадянства України визначаються законом.

Р о з д і л  II
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

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

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є 
вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускаються 

звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при 

цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в 
якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 
законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечуються: наданням жінкам рівних з чоловіками 
можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійної 
підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і 
здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг; створення умов, які дають жінкам можливість 
поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 
пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити 
громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий інші державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 

підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі 
обов’язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 
міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, 
встановленому законом.

Стаття 27. Kожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати права 

людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від 

протиправних посягань.
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Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що 

принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 

дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за мотивованим 

рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі загальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те 

законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний 
захід, обґрунтованість якого протягом сімдесятьох двох годин має бути перевірена судом. 
Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесятьох двох годин з моменту 
затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви 
арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання 
захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого 

чи затриманого.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла. 
Не припускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них 

огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.
У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий 
інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної 
та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, 
передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування 
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державою або 
іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію 
про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також 
право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 
використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, 
гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати 
територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в 
Україну.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 
своїх поглядів і переконань.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 
усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.
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Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, 
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету і неупередженості правосуддя.

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає 
свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти 
одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони 
громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших 
людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. А школа – від церкви. 
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від 
виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового 
обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має 
бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.

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

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, 
беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. 
Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією 
і законами України.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і 
соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що 
об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності. 
Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. 
Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках 
встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений 
у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.

Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні 
цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, 
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, 
на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров’я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в 

органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, у 
військових формуваннях. А також на державних підприємствах, у навчальних закладах та 
інших державних установах і організаціях.

Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 

у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування.

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби 
в органах місцевого самоврядування.
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Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, 
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади 
чи органи місцевого самоврядування. 

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до 
закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших 
людей.

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 органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права 

державної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності 

є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише 

як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, 
та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких 
об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускаються лише в умовах 
воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі 
та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, 
інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.
Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускається 

зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 
недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції 
та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 

Держава створює для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні 
можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізуванні програми професійно-
технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею 
військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується 
особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про 
надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах 
забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. 
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів.
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Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності 
забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і 
виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної 
щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права 
визначаються законом.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 
годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 
випадках, передбачених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних 
та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, 
приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 
мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого 
законом.

Стаття 47. Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин 
матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами 
місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону. 

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за 
рішенням суду.

Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що 
включає достатнє харчування, одяг, житло.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-
економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 
обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 
надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава 
сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне 
благополуччя.

Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування 
завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її порушення. Така інформація ніким 
не може бути засекречена.

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні 
права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані 
піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені 

вони у шлюбі чи поза ним.
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Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо 
дітей. 

Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов’язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; 
розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої 
і післядипломної освіти різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням 
і студентам.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 
навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується 
право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 
навчальних закладах або через національні культурні товариства.

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 
інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; 
ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими 
законом.

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі світовим 
співтовариством.

Культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять 

культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які 
знаходяться за її межами.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і 
свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого 
самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями 
чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 
службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, 

мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не 

доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є не чинними.
Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім 

випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як 

правопорушення.
Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
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Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при 
вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична 

відповідальність.
Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного 

виду за одне й те саме правопорушення.
Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.
Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а 

також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і 

моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.
Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення 

щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачуваний чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, 

які визначені законом і встановлені вироком суду.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 

крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження 

прав і свобод із зазначенням строку дій цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і 
свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63 цієї Конституції.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування 
її державних символів є обов’язком громадян України.

Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 

відшкодовувати завдані ним збитки.
Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 

встановлених законом.
Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації 

про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.
Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів 

України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей.

ТЕСТИ
1.  Людські та громадянські права, свободи і обов’язки, закріплені Конституцією України: 

а) є вичерпними; 
б) не є вичерпними; 
в) не встановлені;
г) всі відповіді – правильні.

2. В Україні є обов’язковою освіта:
а)  початкова;
б) неповна середня;
в) повна загальна середня;
г) вища.
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3. Апатриди – це особи, які:
а) одночасно мають громадянство двох або більше держав;
б) не мають громадянства чи підданства жодної держави;
в) є громадянами лише однієї держави;
г) ухиляються від участі у виборах.

4. Повна загальна середня освіта є: ____________________________________.
5. Обов’язком громадян України є:

а) ____________________________;
б) ____________________________;
в) ____________________________;
г) ____________________________;
д) ____________________________.

ЗАВДАННЯ

1. 19 січня 1995 р. у друкованому органі Верховної Ради України газеті «Голос Укра-
їни» було опубліковано статтю «історика» з Донецька Дмитра Корнілова «Як українці 
боролись за двомовність». Її автор вдався до звичного для російських шовіністів в Україні 
і поза нею безцеремонного перекручування, псевдонаукового, зневажливого тлумачення 
окремих подій, що їх висмикнуто із контексту української історії. Львівський історик Ігор 
Бегей, згідно із загальноприйнятими в демократичному світі уявленнями про полеміку, 
запропонував редакції газети статтю під назвою «Мова – поперек горла. А хліб смакує!», 
в якій на основі першоджерел спростовував україножерські вигадки донецького автора. 
Відповідальні працівники часопису високо оцінили запропонований матеріал, але в його 
публікації делікатно відмовили на тій підставі, що статтю Д. Корнілова лобіював «один із 
народних депутатів Верховної Ради України», з яким редакції газети, мовляв, не хотілось 
би конфліктувати.

Чи є в діях працівників редакції порушення конституційних прав і свобод І. Бегея? 
Чи можна вважати, що представники титульної нації в Україні мають такі ж права, як 
і представники національних меншин?*

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. У чому схожість і відмінність теорії природних прав людини і концепції прав і свобод 

людини і громадянина?
2. Чи можуть бути забезпечені права людини, якщо знехтувано права нації, до якої 

вона належить?
3. Згідно з Конституцією України, захист Вітчизни є обов’язком кожного громадянина. 

А чи не варто це вважати і правом? Як це узгоджується з намірами влади створити 
контрактну (професійну) армію? Як ви думаєте?

4. У ІІ-му розділі Конституції України врегульовуються і права і обов’язки людини і 
громадянина. А може вартувало б виокремити нормування обов’язків в окремий розділ?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ І РЕФЕРАТІВ
1. Фізичні права і свободи людини і громадянина.
2. Особисті права і свободи людини і громадянина.
3. Гуманітарні права і свободи людини і громадянина.

*В українських ЗМІ якось з’явилася інформація про активну діяльність Д. Корнілова в так званій ДНР.



129Р о з д і л  II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

4. Соціально-економічні права і свободи людини і громадянина.
5. Політичні права і свободи людини і громадянина.
6. Міжнародні і внутрішньодержавні правові засоби забезпечення та захисту основних 

прав і свобод людини і громадянина.
7. Забезпечення і захист основних прав національних меншин у конституціях України 

ХХ ст.

КРОСВОРД

Кросворд 2.3.1
          1

По вертикалі: 1. Форма політичного (державного) режиму, участь народу в управлінні 
справами суспільства і держави (ключове слово).

По горизонталі: 1. Спосіб ухвалення рішень, законів шляхом голосування 
громадян; 2. Відмова виборців брати участь у голосуванні; 3. Спеціально обрана особа, 
яка здійснює контроль за дотриманням прав і свобод людини;. 4. Середньовічний 
український мислитель, який розробляв теорію природних прав людини; 5. Виборці; 
6. Спосіб формування представницьких органів, обрання службових осіб; 7. Механізм 
запровадження норм міжнародного права, результатів голосування конституційних 
законів; 8. Німецький філософ, який завершив теорію правової держави; 9. Один із 
інститутів референдуму в зарубіжних країнах; 10. Припинення дії або вихід однієї із 
сторін з міжнародного договору.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Невід’ємні права і свободи включають у себе право на життя, свободу слова, сумління, 

мирне право ведення зібрань і право на однаковий захист перед законом.
Європейськими міжнародними органами із захисту прав людини є: європейська 

комісія і європейський суд.
Основні права і обов’язки людини можна класифікувати за такими видами: фізичні, 

особисті, культурні, економічні, політичні.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
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З а н я т т я   №  7
Тема 2.4. ОСНОВНІ ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Основні поняття 
131 

Мета заняття
131

План
131

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
131

Словничок до теми
132

Конспект лекції
133

Схема
140

Витяги із джерел та НПА
141

Конституція України від 28. 06. 1996 р. (розд. ІІІ) – 141; Конституція УРСР 
від 20. 04. 1978 р. (ст. 5, 31) – 141; Конституція СРСР від 07. 10. 1977р. (ст. 5) 

– 141; Закон України «Про громадянство України» від 18. 01. 2001 р.
(статті із розд. І, ІІ, ІІІ, ІV) – 141

Тести
147

Завдання
148

Питання для роздумів та обговорення
149

Теми повідомлень та рефератів
149

Кросворд
150

Правовий диктант
150
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 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Громадянство, демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, 

вибори, виборче право, референдум.

МЕТА
Допомогти студенту усвідомити як життєву потребу своє право брати участь у 

виборах і референдумах, а також розширити свої знання щодо інституту громадянства 
у світі та в Україні.

ПЛАН
1. Громадянство – основне політичне право людини.
1.1. Виникнення і поняття інституту громадянства.
1.2. Порядок набуття громадянства.
1.3. Порядок припинення громадянства.
2. Участь у виборах і референдумах – основне політичне право громадянина.
2.1. Поняття представницької і безпосередньої демократії.
2.2. З історії виборів та референдумів в Україні.
2.3. Конституційно-правовий статус виборів в Україні.
2.4. Конституційно-правовий статус референдумів в Україні.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р.(ст. 3, 4, 5, розд. ІІ, ІІІ).
2. Конституція України. Офіційний текст: Коментар законодавства України про права 

та свободи людини і громадянина: Навч. посібник / Авт.-упоряд. М. І. Хавранюк. – К.: 
Парламентське вид-во, 1999.

3. Коментар до Конституції України. – К., 1996 (2000).
4. Декларація прав національностей України від 11. 11. 1991 р.
5. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 

23. 12. 1997 р.
6. Закон України «Про громадянство України» від 18. 01. 2001 р.
7. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04. 02. 1994 р.
8. Закон України «Про біженців» від 21. 06. 2001 р.
9. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23. 04. 1991 р.
10. Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25. 06. 1992 р.
11. Закон України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» від 

25. 03. 1992 р.
12. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16. 06. 1996 р.
13. Закон України «Про політичні партії» від 05. 04. 2001 р.
14. Закон України «Про Всеукраїнський та місцевий референдум» від 03. 07. 1991 р.
15. Закон України «Про Всеукраїнський референдум» від 06. 11. 2012 р.
16. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. 

Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
17. Го д о в а н е ц ь В. Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 

2000.
18. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наук. думка, 1999.
19. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2000.
20. Д ж е н і с  М., К е й  Р., Б р е д л і  Е. Європейське право у галузі прав людини: 

джерела і практика застосування / Пер. з англ. – К.: Артек, 1997.
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21. М о л д о в а н   В. В., М е л а щ е н к о  В. Ф. Конституційне право: опорні конспекти. 
– К., 1996.

22. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. – К.: Наук. 
думка, 1996.

23. Н о р  В. Т., С т е ц ю к  П. Б. Конституція – Основний Закон України в запитаннях і 
відповідях. – Львів, Київ: Кальварія, Абрис, 1996.

24. Основи конституційного права України: Підручник. – 2-ге вид., стереотип. / За 
ред. В. В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

25. Правознавство / За ред. В. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 
2006.

26. Правознавство: Навч. посіб. / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотип. 
– Львів: Новий Світ-2000, 2006.

27. Р а б і н о в и ч  П. М. Основи загальної теорії права та держави. – К., 1994.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Абсентеїзм (від лат. abcens – відсутній) – масове ухиляння від участі у виборах, 

а також систематична відсутність на засіданнях членів колегіальних органів; байдуже 
ставлення громадян до участі у громадському й політичному житті.

Апатриди (від грец. а – заперечення і patris – батьківщина) – особи, які не мають 
громадянства чи підданства жодної держави, проте мусять дотримуватися законів тієї 
країни, в якій вони перебувають.

Біпатриди (від bi – два та грец. patris – батьківщина) – особи, які одночасно мають 
громадянство двох або більше держав.

Вибори – 1) передбачена Конституцією і законами України форма безпосереднього 
народовладдя, що є волевиявленням народу з метою формування органів державної 
влади або органів місцевого самоврядування шляхом голосування; 2) висунення певною 
групою людей одного або кількох своїх представників для виконання громадських 
функцій. 

Громадянство – 1) постійний правовий зв’язок між фізичною особою і державою, 
який виявляється у взаємних правах, обов’язках та відповідальності; 2) формальний 
політико-правовий статус особи, який визначає належність до певної держави, 
підпорядкованість її законам (підданство), надає людині певні юридичні, політичні, 
економічні та інші права.

Демократія (від грец. demos – народ і kratos – влада) – 1) народовладдя, здійснення 
влади народом безпосередньо або через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування; 2) політичний лад, порядок здійснення влади, спосіб управління 
суспільними справами; практичне втілення ідеалів свободи, справедливості, рівності 
можливостей і людських прав.

Денатуралізація (франц. dénaturalisation, від de... – префікс, що означає скасування, 
припинення, і naturalisation – прийняття до громадянства) – позбавлення громадянства 
особи, яка набула його в порядку натуралізації, тобто через прийняття до громадянства. 
Має персональний характер, як правило, застосовується до особи, котра вчинила 
протиправні дії (див. також «Натуралізація»).

Денаціоналізація – позбавлення громадянства, набутого в порядку філіації.
Електорат (від франц. electeur – обираю) – корпус виборців, сукупність громадян, 

які користуються активним виборчим правом, тобто правом обирати когось до складу 
органу влади.
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Колабораціоністи (франц. collaboration – співробітництво) – 1) особи, які спів-
працювали з окупаційною владою у країнах, тимчасово захоплених нацистською 
Німеччиною під час Другої світової війни. У кримінальному порядку відповідали як за 
зраду батьківщини та деякі інші державні і військові злочини; 2) громадяни України, 
які з лютого 2014 р. співпрацюють з окупаційною владою Росії в Криму, у Донецькій та 
Луганській областях та інших територіях України і Росії, здійснюють державні і військові 
злочини. 

Натуралізація (франц. naturalisation, від лат. naturalis – природний, дійсний, 
справжній) – набуття в індивідуальному порядку іноземцем чи особою без громадянства 
громадянства іншої країни за його заявою.

Омбудсмен, омбудсман (від швед. ombuasman, букв. – уповноважена людина) – 
спеціально обрана посадова особа для контролю за дотриманням прав людини різного 
роду адміністративними органами, а в деяких випадках – також приватними особами та 
об’єднаннями.

Плебісцит (лат. plebiscitum – рішення народу, від plebs – простий народ і scitum – 
рішення, постанова) – 1) термін, яким позначається інститут референдуму або один 
з його різновидів; 2) форма безпосередньої демократії; голосування осіб, наділених 
виборчим правом, щодо зміни державної належності певної території.

Референдум (лат. referendum – те, що має бути повідомлене) – одна з форм 
безпосередньої демократії; спосіб прийняття громадянами держави шляхом голо 

сування законів, інших рішень і важливих питань загальнодержавного і місцевого 
значення.

Філіація (франц. fi lіаtion, лат. fi liatio – родова спадкоємність, від fi lius – син) – 
набуття громадянства за народженням, відбувається на основі принципів права крові 
або права ґрунту.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Батьківщина – спільна мати всіх громадян.
Л а т и н с ь к е  п р и с л і в ’ я

В Україні існує єдине громадянство.
І з  с т. 4  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Громадянин України не може бути позбавлений 
громадянства і права змінити громадянство. Гро-
мадянин України не може бути вигнаний за межі 
України або виданий іншій державі. Україна га-
рантує піклування та захист своїм громадянам, 
які перебувають за її межами.

С т. 2 5  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

1.1. Виникнення і поняття інституту громадянства*

Ідеї інституту громадянства містяться вже у працях Аристотеля, а сам інститут 
громадянства зароджується в Стародавньому Римі.

Сучасне розуміння громадянства виникло в часи французької революції (XVІІІ ст.). 
Поняття громадянства замінило категорію підданства, яку і в наші дні застосовують у 
державах з монархічною формою правління. 

*Для повного викладу питання студент повинен обов’язково опрацювати відповідні норми Закону України 
«Про громадянство», який зі скороченнями подається далі у «Витягах».
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В Україні інститут громадянства було започатковано законами, ухваленими 
Українською Центральною Радою, а також підписаними Гетьманом П. Скоропадським 
1918 р. Після падіння УНР, ЗУНР, входження УРСР у склад СРСР українське громадянство 
знову на короткий час було відновлено Карпатською Україною 1939 р. і, сподіваємось, 
назавжди 1991-го. Стан громадянства створює взаємні права і обов’язки особи держави, 
як в її межах, так і поза ними.

Лише на основі громадянства особа набуває всіх конституційних прав і свобод.
Громадянство є основою політичної нації і громадянського суспільства.
Громадянство – це особливий і постійний правовий зв’язок між особою і державою, 

що породжує для них взаємні права і обов’язки.
Поняття громадянства характеризується передусім сталістю правового зв’язку між 

особою і державою. Це головна ознака, що відрізняє правові відносини між громадянами 
– державою і державою – іноземцями – особами без громадянства.

1.2. Порядок набуття громадянства
Найпоширенішим способом є філіація (набуття громадянства за народженням).
Філіація пов’язана з моментом народження і визначається за принципами: «права 

крові» і «права ґрунту».
Однак в окремих країнах її пов’язують із повноліттям, наявністю певних політичних 

прав, зокрема виборчих.
Історично першим був принцип «права крові» (римське право).
У феодальну епоху виник принцип «права ґрунту», який переважав у Європі до кінця 

XVІІІ ст. «Право крові» було відновлено і закріплено у Французькому Цивільному кодексі 
1804 р. (кодекс Наполеона).

Сучасне законодавство більшості країн установило мішані принципи. 
Різні підходи призводять до виникнення подвійного громадянства – біпатризму 

(Іспанія, країни Латинської Америки, Росія, Ізраїль та інші).
Ще одним способом є натуралізація, або набуття громадянства за волевиявленням 

особи.
Головною метою натуралізації є укорінення. Воно передбачає різні строки (5 років – 

Україна, 10 – Бельгія, Іспанія; 7 – скандинавські країни; 2 – Латинська Америка).
За певних умов строк укорінення може бути скорочено.
Є й інші умови натуралізації – певний рівень матеріального добробуту, кваліфікації 

та професійної підготовки, відсутність заборгованості, знання державної мови, історії, 
прийняття присяги.

Полегшення процедури натуралізації проводиться для осіб корінної націо-
нальності.

1.3. Порядок припинення громадянства
Припинення громадянства здійснюється такими шляхами:
1) Вихід із громадянства здійснюється у вільному (США, Великобританія) і дозвіль-

ному порядку (Україна).
2) Втрата громадянства. Найчастіше умовою є натуралізація.
3) Позбавлення громадянства:
1) денаціоналізація – позбавлення громадянства набутого в порядку філіації (Франція);
2) денатуралізація – позбавлення натуралізованого громадянства.
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2. Участь у виборах і референдумах – політичне право 
громадянина

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни 
України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.
Не мають права голосу громадяни, яких визнано недієздатними.

С т. 7 0  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Вибори до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування є вільними і відбу-
ваються на основі загального, рівного і прямого 
виборчого права шляхом таємного голосування.
Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

С т. 7 1  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

2.1. Поняття представницької і безпосередньої демократії
Демократія (народовладдя) є одним із видів політичного (державного) режиму і 

реалізується у формі правління державою.
Основними рисами та ознаками демократії є: 
– верховенство права як загальної міри свободи і рівності в суспільстві;
– принцип розподілу функцій влади на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6 

Конституції України);
– принцип політичного плюралізму, одним із виявів якого є багатопартійність;
– принцип виборності представницьких органів державної влади і колегіальності 

діяльності державного органу;
– розвиток місцевого самоврядування;
– панування у країні законності;
– розвинута система законодавства;
– високий рівень прав і свобод людини, дієвість їхнього гарантування.
Демократія є двох видів – безпосередня і представницька.
Безпосередня (пряма) демократія передбачає персональну (індивідуальну або в 

складі громадянських об’єднань) участь громадян в управлінні справами суспільства і 
держави, наприклад, ухваленні законів, розробці політичних рішень, розв’язанні інших 
питань загальнодержавного (місцевого) значення.

Основними видами безпосередньої демократії є:
– референдум, результати якого мають вищу юридичну силу і можуть бути змінені 

лише новим референдумом з цього питання;
– консультаційний референдум (плебісцит), якому в Україні відповідають поняття 

«дорадче опитування громадян» і «опитування громадської думки»;
– вибори представницьких органів влади;
– збори громадян за місцем проживання, сільські сходи;
– відкликання депутата.
Представницька (опосередкована) демократія означає участь громадян в 

управлінні державою, ухваленні політичних рішень, законів опосередковано через 
обраних ними представників.

Найпоширенішою її формою є вибори депутатів.
Правове регулювання цих теоретичних положень здійснює Конституція України. 

Зокрема, відповідно до ст. 38: «Громадяни мають право брати участь в управлінні 
державними справами у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати 
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і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 
А ст. 69 Конституції встановлює: «Народне волевиявлення здійснюється через вибори, 
референдум та інші форми безпосередньої демократії».

2.2. З історії виборів та референдумів в Україні
Предтечами виборів та референдумів у сучасному розумінні в Україні були віча, 

вибори князів в українсько-руській державі, органів влади різних ланок у містах із 
магдебурзьким правом, представницько-законодавчої, виконавчої і судової влади в 
державному утворенні українських козаків – Запорозькій Січі, Козацько-Гетьманській 
державі.

Правового оформлення ці основні форми народовладдя набули в українських 
конституціях, їхніх проектах, конституційних актах XVІІІ – поч. ХХ ст., а також Конституціях 
УНР, ЗУНР, Карпатської України.

Тривалий час у радянських конституціях закріплювалась одна форма безпосередньої 
демократії – вибори. Їх можна назвати виборами без вибору, оскільки у виборчий бюлетень 
вносили тільки одну кандидатуру в депутати. Лише в Конституціях СРСР 1977 р. та 
УРСР 1978-го було проголошено і закріплено поряд з іншими формами безпосередньої 
демократії – референдум. Так, у ст. 5-й Конституції УРСР зазначалось: «найважливіші 
питання державного життя виносяться на всенародне обговорення, а також ставляться 
на всенародне голосування (референдум)».

На підставі аналогічної статті в Конституції СРСР союзна Верховна Рада ухвалила 
провести 17 березня 1991 р. всесоюзний референдум щодо збереження Радянського 
Союзу. Виборцям було запропоновано відповісти на таке неоднозначне і суперечливе 
за змістом запитання: «Чи вважаєте Ви за необхідне збереження Союзу Радянських 
Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною 
мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності?». З 83,5 % 
виборців України, які брали участь у референдумі, 70,5 % висловилися «за». Тільки в м. 
Києві, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях більшість виборців була 
проти.

Питання союзного референдуму не відповідало змісту, духу і меті Декларації про 
державний суверенітет України, ухваленої Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. 
Після бурхливого обговорення цієї проблеми народні депутати ухвалили соломонове 
рішення – провести одночасно зі всесоюзним референдумом республіканське 
опитування. Українським виборцям було поставлено питання: «Чи згодні Ви з тим, що 
Україна має бути в складі Союзу Радянських Суверенних Держав на засадах Декларації 
про державний суверенітет України?» З 83,5 % тих, що брали участь у референдумі, 
80,2 % погодилися з такою постановкою питання.

Якщо порівняти питання всесоюзного і республіканського референдумів, то 
одразу впадає у вічі їхнє взаємозаперечення. Однак практично одні і ті самі виборці 
проголосували за них.

Керівництво Львівської, Івано-Франківської і Тернопільської областей до всесоюзного 
і республіканського питань референдуму додало ще одне:  «Чи хочете Ви, щоб Україна 
стала незалежною державою, яка самостійно вирішує всі питання внутрішньої і 
зовнішньої політики, забезпечує рівні права громадянам незалежно від національної та 
релігійної належності?»

«За» проголосувало понад 88 % виборців галицького краю, що брали участь у 
референдумі.
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Вдруге референдум проводився вже в незалежній Україні – 1 грудня 1991 р. – 
на підставі тої самої ст. 5 Конституції України від 20 квітня 1978 р. та Закону України 
«Про всеукраїнські та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р. Майже 92 % його 
учасників схвально відповіли на питання: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення 
незалежності України Верховною Радою України 24 серпня 1991 р.?» Надзвичайна воля 
разюче переважаючої частини українців до відновлення власної держави набула вищої 
юридичної сили. Вона зобов’язувала Президента України Л. Кравчука підписати 8 грудня 
1991 р. у Біловезькій пущі (Білорусь) Угоду про денонсацію договору від 30 грудня 
1922 р. про створення СРСР, стала підставою для масового визнання державами всього 
світу України суб’єктом міжнародного права.

Ще один референдум, який відбувся 16 квітня 2000 р., з народної ініціативи оголосив 
Президент України Л. Кучма. Громадянам України було запропоновано визначитись із 
шести питань. Два із них – «Про недовіру Верховній Раді України і про право Президента 
розпускати парламент, якщо йому було висловлену недовіру» і «Про можливість 
ухвалення Конституції на Всеукраїнському референдумі» – за поданням депутатів 
Верховної Ради Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають нормам 
чинної Конституції, а решту було винесено на референдум у такій редакції:

«1) Чи підтримуєте Ви пропозиції про доповнення статті 90 Конституції 
України новою третьою частиною такого змісту: «Президент України може також 
достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо вона протягом одного 
місяця не змогла сформувати постійно діючу парламентську більшість або в разі 
незатвердження Верховною Радою протягом трьох місяців підготовленого і поданого 
у встановленому порядку Кабінетом Міністрів державного бюджету України», яка б 
встановила додаткові підстави для розпуску Президентом України Верховною Радою, 
і відповідно доповнення пункту 8 частини статті 106 Конституції України словами: 
«і в інших випадках, передбачених Конституцією України»?

2) Чи згідні Ви з необхідністю обмеження недоторканності народних депутатів 
і виключенням у зв’язку з цим частини 3 статті 80 Конституції України: «Народні 
депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнуті до 
кримінальної відповідальності, затримані або арештовані»?

3) Чи згідні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 
450 до 300 і пов’язаною з цим заміною в частині 1 статті 76 Конституції України слів 
«чотириста п’ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до 
виборчого законодавства?

4) Чи підтверджуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту 
в Україні, одна з палат якого представляла б інтереси законів України і сприяла б 
їх реалізації, і внесення відповідних змін до Конституції України і до виборчого 
законодавства?»

Схвально на ці питання відповіли понад 80 відсотків виборців, що брали участь у 
референдумі. Але його результати не були і вже не будуть вживлені (імплементовані) у 
чинну Конституцію України.

У контексті анексії українського Криму Росією, яка обґрунтовує свою грабіжницьку 
дію «волевиявленням» мешканців півострова на так званому «референдумі» 18 березня 
2014 р., в якому взяло участь не більше 33 % виборців, варто наголосити на ст. 73 
Конституції України: «Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання 
про зміну території України».
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2.3. Конституційно-правовий статус виборів і референдумів в Україні
Висвітлення цього питання варто розпочати із означення поняття конституційного 

інституту виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Отож, вибори – це спосіб формування представницьких органів, обрання службових 

осіб. Вони поділяються на:
– чергові;
– позачергові (дострокові);
– повторне голосування;
– повторні вибори;
– вибори замість вибулих депутатів.
В Україні обираються:
– Президент (глава держави) – на 5 років;
– Верховна Рада (єдиний орган законодавчої влади, парламент) – на 5 років;
– органи місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські, районні, обласні ради) 

– на 4 роки;
– голови виконкомів сільських, селищних, міських рад – на 4 роки.
Виборча система – це система суспільних відносин, пов’язаних із формуванням 

складу представницьких органів шляхом виборів. Сформувались і використовуються 
такі її види:

1. Мажоритарна (від франц. majоrité – більшість – для одержання мандата кандидати 
в депутати повинні отримати більшість голосів виборців, що брали участь у голосуванні; 
різновиди абсолютної більшості і відносної більшості. Використовується майже у 80 краї-
нах світу, зокрема у США, Франції і Великобританії та ін.

2. Пропорційна – мандати депутатів розподіляються пропорційно до кількості голосів 
виборців, поданих за партійними списками. Використовується майже у 50 країнах світу, 
зокрема в Іспанії, Ізраїлі, Чехії, Естонії.

3. Мішана – поєднання попередніх двох систем. Використовується в решті країн, 
зокрема в ФРН, Угорщині, Польщі, Грузії.

У новітній історії України вже використовувались усі три види виборчої системи: 
мажоритарна (1990, 1994), пропорційна (2006), мішана (1998, 2002).

Усі громадяни України, окрім недієздатних, які на день виборів досягли 18 років і не 
позбавлені цивільної дієздатності, наділяються виборчим правом.

Виборче право – це система правових норм, які регулюють процес формування 
представницьких органів і обрання службових осіб.

Особа, яка володіє правом голосу, називається виборець (електорат).
Виборці мають: активне виборче право (формула – «я обираю») та пасивне 

виборче право (формула – «мене обирають»).
Неявка виборців на голосування в міжнародному праві позначається терміном 

абсентеїзм (див. словничок). В окремих країнах відмова виборця в голосуванні має 
наслідком юридичну відповідальність. Українське законодавство її не передбачає.

Принципами виборчої системи в Україні є:
– територіальність;
– загальність;
– рівноправність;
– безпосередність голосування (пряме виборче право);
– таємність голосування;
– гласність виборів;
– несумісність статусу депутатів з їхнім службовим становищем.
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2.4. Конституційно-правовий статус референдумів в Україні
Розгляд конституційного інституту всеукраїнського і місцевого референдумів також 

розпочнемо з його означення.
Референдум – це спосіб прийняття громадянами України шляхом голосування 

законів України, інших рішень із важливих питань загальнодержавного і місцевого 
значення. Згідно із законодавством є такі види референдумів:

– всеукраїнський;
– місцевий;
– Автономної Республіки Крим (АРК).
Треба запам’ятати, що згідно з Конституцією:
• всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або 

Президентом України відповідно до їхніх повноважень, установлених Конституцією;
• всеукраїнський референдум проголошується з народної ініціативи на вимогу не 

менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи 
щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах області і не менш 
як по сто тисяч підписів у кожній області (ст. 72);

• виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну 
території України (ст. 73);

• не допускається проведення референдумів щодо законопроектів із питань 
податків, бюджету та амністії (ст. 74).

Всеукраїнський референдум – це спосіб приймання громадянами України шляхом 
голосування законів України, інших рішень із важливих питань загальнодержавного 
значення. Предметом всеукраїнського референдуму може бути:

• затвердження Конституції України, її окремих положень та внесення змін і 
доповнень до неї;

• прийняття, зміна або скасування законів України або їх окремих положень;
• прийняття рішень, які визначають основний зміст Конституції України, законів 

України та інших правових актів.
Підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюється коштом 

державного бюджету.
Утворюється центральна комісія з всеукраїнського референдуму; комісія АРК з 

всеукраїнського референдуму; обласні, районні, міські, районні в містах, селищні комісії з 
всеукраїнського референдуму; дільничні комісії із всеукраїнського референдуму (можуть 
бути утворені на основі виборчих комісій).

Закони, інші рішення, прийняті всеукраїнським референдумом, оприлюднюють у 
встановленому законом порядку оприлюднення правових актів Верховної Ради, і вони 
набирають чинності з моменту їх опублікування, якщо в самому законі не вказано 
інше.

Місцевий референдум – це спосіб прийняття громадянами України, які постійно 
проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, 
рішень із найважливіших питань місцевого значення.

Предметом місцевого референдуму може бути прийняття, зміна або скасування 
рішень з питань, що віднесені законом до власних повноважень місцевого самоврядування 
відповідного рівня. Виключно місцевим референдумом вирішується питання:

• про найменування або перейменування сіл (сільрад), селищ, міст, районів, 
областей;

• про дострокове припинення повноважень відповідної ради, її голови.
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Прийняті місцевим референдумом рішення мають вищу юридичну силу щодо рішень 
рад народних депутатів, на території яких він проводиться. Вони є обов’язковими для 
виконання на відповідній території, якщо вони не суперечать законодавству.

Предметом референдуму Автономної Республіки Крим є прийняття, зміна або 
скасування рішень з питань, віднесених законодавством України до відання АРК, окрім 
того, предмет місцевого референдуму в АРК визначається нормативними актами АРК.

У референдумах мають право брати участь громадяни України, які на день 
референдуму досягли вісімнадцяти років і постійно проживають, відповідно, на території 
України, області, району, міста, району в місті, селища, сільради.

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав громадян України на участь у 
референдумі забороняється.

Далі можна спинитися на особливостях проведення дорадчого опитування 
громадян України (консультативний референдум) та опитування громадської думки.

СХЕМА
 Вибори. Референдум 

Класифікація виборів Класифікація референдумів Виборчий процес 

Парламентські 

Президентські 

Місцеві (муніципальні) 

Строкові 

Дострокові 

Замість депутата,  
який вибув 

Представницьких 
органів 

Посадових осіб 

Первинні 

Повторні 

Часткові 

Повні 

Конституційний 

Законодавчий 

Правотворчий 

Консультативний 

Всеукраїнський 

Місцевий  
(муніципальний) 

Призначення виборів 

Виборчі округи 

Виборчі дільниці 

Органи проведення 
виборів 

Висування кандидатів 

Виборча кампанія 

Проведення голосування 

Підбиття підсумків 
голосування 

Повторне голосування 

Підбиття підсумків 
повторного голосування 

   Схема 2.4.1. Класифікація виборів, референдумів. Виборчий процес
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України від 28. 06. 1996 р.

Р о з д і л  III
Вибори, референдум

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші 
форми безпосередньої демократії.

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які 
досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування 

є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або 

Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш 

як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо 
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто 
тисяч підписів у кожній області.

Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну 
території України.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету 
та амністії.

Конституція УРСР від 20. 04. 1978 р.
<…> Стаття 5. Найважливіші питання державного життя виносяться на всенародного 

обговорення, а також ставляться на всенародне голосування (референдум).
<…> Стаття 31. Відповідно до встановленого в СРСР єдиного союзного громадянства 

кожний громадянин Української РСР є громадянином СРСР.
Підстави і порядок набуття і втрати радянського громадянства визначаються Законом про 

громадянство СРСР.
Громадяни інших союзних республік користуються на території Української РСР 

однаковими правами з громадянами Української РСР.
Громадяни Української РСР за кордоном користуються захистом і покровительством 

Радянської держави.

Конституція СРСР від 07. 10. 1977 р.
<…> Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на 

всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).

Закон України «Про громадянство України» 
від 18. 01. 2001 р.

Р о з д і л  I. Загальні положення
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить 

свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках;
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особа – фізична особа;
громадянин України – особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому 

законами України та міжнародними договорами України;
іноземець – особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) 

іншої держави або держав;
особа без громадянства – особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства 

не вважає своїм громадянином;
законні представники – батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, 

патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов’язки 
опікунів і піклувальників; 

дитина – особа віком до 18 років;
реєстрація громадянства України – внесення запису про набуття особою громадянства 

України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи;
проживання на території України на законних підставах – проживання в Україні іноземця 

чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 
року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на 
території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове 
проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні;

безперервне проживання на території України – проживання в Україні особи, якщо її 
разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 
днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове 
відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного 
закладу або зміна особою місця проживання на території України;

зобов’язання припинити іноземне громадянство – письмово оформлена заява іноземця 
про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої 
держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття 
ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої 
держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове 
посвідчення громадянина України; 

незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного 
громадянства – невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства 
(підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), 
документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством 
іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні 
громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін 
не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення 
її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість 
оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру 
мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула 
громадянство України; 

законні джерела існування – заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності 
або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові 
заощадження або фінансова допомога від членів сім’ї, інших фізичних та юридичних осіб, що 
мають законні доходи;

міжнародний договір України – міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України;

декларація про відмову від іноземного громадянства – документ, у якому іноземець, який 
узяв зобов’язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього 
причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або 
іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) 
іншої держави або громадянств (підданств) інших держав; 
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декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, 
від іноземного громадянства – документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в 
Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої 
держави, що відповідно до Закону України «Про біженців» вважається країною громадянської 
належності; 

декларація про відсутність іноземного громадянства – документ, в якому особа повідомляє 
про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з 
обґрунтуванням причин такої відсутності; 

свідоцтво про належність до громадянства України – документ, який підтверджує 
належність особи віком до 16 років до громадянства України із зазначенням підстав його 
набуття;

тимчасове посвідчення громадянина України – документ, який посвідчує особу і 
підтверджує її належність до громадянства України.

Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство
Законодавство України про громадянство ґрунтується на таких принципах:
1) єдиного громадянства – громадянства держави Україна, що виключає можливість 

існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин 
України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах 
з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство 
України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;

2) запобігання виникненню випадків безгромадянства;
3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;
4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;
5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем чи особою без 

громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України або набуття громадянства 
України його дружиною (чоловіком) та автоматичного припинення громадянства України 
одним з подружжя внаслідок припинення шлюбу або припинення громадянства України 
другим з подружжя;

6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку і моменту 
набуття ними громадянства України;

7) збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина 
України.

Стаття 3. Належність до громадянства України
Громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 

серпня 1991 року) постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи 
інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» 
(13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;

3) особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і 
яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ 
України внесено напис «громадянин України», та діти таких осіб, які прибули разом із батьками 
в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали 
заяви про оформлення належності до громадянства України;

4) особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних 
договорів України.

Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 
1991 року, зазначені у пункті 2 – з 13 листопада 1991 року, а у пункті 3 – з моменту внесення 
відмітки про громадянство України.

Стаття 4. Законодавство про громадянство України <…>
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Стаття 5. Документи, що підтверджують громадянство України
Документами, що підтверджують громадянство України, є:
1) паспорт громадянина України;
2) свідоцтво про належність до громадянства України;
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4) тимчасове посвідчення громадянина України;
5) проїзний документ дитини;
6) дипломатичний паспорт;
7) службовий паспорт;
8) посвідчення особи моряка;
9) посвідчення члена екіпажу;
10) посвідчення особи на повернення в Україну.

Р о з д і л  II. Набуття громадянства України
Стаття 6. Підстави набуття громадянства України
Громадянство України набувається:
1) за народженням;
2) за територіальним походженням;
3) внаслідок прийняття до громадянства;
4) внаслідок поновлення у громадянстві;
5) внаслідок усиновлення;
6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в 

дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну 
сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя; 

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
8) у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства 

чи материнства; 
10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням <…>
Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням 

<…>
Стаття 9. Прийняття до громадянства України
Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до 

громадянства України.
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства) 

або зобов’язання припинити іноземне громадянство (для іноземців) <…>
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх 

п’яти років <…>
4) отримання дозволу на імміграцію <…>
5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. 

Ця умова не поширюється на осіб, які мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);
6) наявність законних джерел існування. Ця умова не поширюється на осіб, яким надано 

статус біженця в Україні або притулок в Україні.
Положення, передбачені пунктами 3–6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, 

які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України 
становить державний інтерес для України.

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в Україні і один із батьків якої 
або інша особа, яка відповідно до цього Закону є її законним представником і має дозвіл 
на імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов, передбачених пунктами 1, 
3–6 частини другої цієї статті. Дозвіл на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним 
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представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, 
або іноземець чи особа без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до 
набрання чинності Законом України «Про імміграцію» (7 серпня 2001 року) і мають у паспорті 
громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку 
на постійне проживання в Україні. 

До громадянства України не приймається особа, яка:
1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;
2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого 

злочину (до погашення або зняття судимості); 
3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано законодавством України тяжким 

або особливо тяжким злочином. 
Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного 

громадянства, зобов’язується повернути паспорт іноземної держави до уповноважених 
органів цієї держави. Вимога про взяття зобов’язання повернути паспорт іноземної держави 
не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. 

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата 
видання відповідного Указу Президента України.

Стаття 10. Поновлення у громадянстві України <…>
Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення <…>
Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над 

дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад 
охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі 
на виховання в сім’ю патронатного вихователя <…>

Стаття 13. Набуття громадянства України особою, визнаною судом 
недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України <…>

Стаття 14. Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у 
громадянстві України її батьків чи одного з них

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином 
України, а другий є особою без громадянства, реєструється громадянином України за 
клопотанням того з батьків, який є громадянином України.

Дитина, яка є особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а 
другий є іноземцем, реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який 
є громадянином України.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, батьки якої перебувають у 
громадянстві України, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків.

Дитина, яка є іноземцем, один із батьків якої є громадянином України, а другий – іноземцем, 
реєструється громадянином України за клопотанням того з батьків, який є громадянином 
України. 

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата 
реєстрації набуття особою громадянства України.

Стаття 15. Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи 
материнства або встановлення факту батьківства чи материнства <…>

Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України
Набуття громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за 

їхньою згодою.

Р о з д і л  III. Припинення громадянства України 
та скасування рішень про набуття громадянства України

Стаття 17. Підстави припинення громадянства України
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу з громадянства України;
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2) внаслідок втрати громадянства України;
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.
Стаття 18. Вихід з громадянства України <…>
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на 

момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли 

громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із 
заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним 
законодавством держави, громадянство якої набуто.

Не вважаються добровільним набуттям іншого громадянства такі випадки:
а) одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства 

іншої держави чи держав;
б) набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів 

унаслідок усиновлення її іноземцями;
в) автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження 

з іноземцем;
г) автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства 

внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий 
громадянин України не отримав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства 
іншої держави;

2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок 
обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно до законодавства 
цієї держави не є загальним військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) 
службою.

Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок 
цього громадянин України стане особою без громадянства. 

Датою припинення громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата 
видання відповідного указу Президента України. 

Стаття 20. Правосуб’єктність громадянина України, який подав заяву про вихід 
з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого 
оформляється втрата громадянства, до видання указу Президента України про припинення 
громадянства України користується всіма правами і несе всі обов’язки громадянина України.

Стаття 21. Скасування рішень про оформлення набуття громадянства України
Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула 

громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок 
подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-
якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.

Р о з д і л  IV. Повноваження державних органів, 
які беруть участь у вирішенні питань громадянства

Стаття 22. Повноваження Президента України <...>
Стаття 23. Повноваження Комісії при Президентові України з питань 

громадянства <...>
Стаття 24. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань громадянства та підпорядкованих йому органів <...>
Стаття 25. Повноваження Міністерства закордонних справ України, 

дипломатичних представництв та консульських установ України <...>
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Р о з д і л  V. Оскарження рішень з питань громадянства, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових                                      

і службових осіб <...>

Р о з д і л  VI. Прикінцеві положення <...>

ТЕСТИ
1. Не мають права голосу на виборах:

а) пенсіонери;
б) непрацездатні;
в) ув’язнені;
г) недієздатні.

2. Сільського, селищного, міського голову:
а) обирають депутати місцевих органів самоврядування;
б) обирають жителі даного села, селища, міста;
в) призначає Президент України;
г) призначає голова обласної адміністрації.

3. Право голосу на референдумі мають:
а) громадяни України;
б) особи без громадянства;
в) іноземні громадяни;
г) особи з подвійним громадянством.

4. Інститут громадянства в Україні було започатковано:
а) законами Української Центральної Ради 1918 р.;
б) законом, підписаним Гетьманом П. Скоропадським 1918 р.;
в) Конституцією УРСР від 1919 р.; 
г) законом України 1991 р.      

5. Набуття громадянства здійснюється в порядку:
а) філіації;
б) натуралізації; 
в) міграції;
г) еміграції. 

6. Припинення громадянства здійснюється в такому порядку:
а) еміграції;
б) виходу з громадянства;
в) втрати громадянства;
г) позбавлення громадянства.

7. Не дозволяється проведення референдумів з таких питань: 
а)  податків;
б) бюджету;
в) амністії;
г) усі відповіді – правильні.

8. Перший міжнародно-правовий акт щодо захисту основних прав і свобод людини 
називався:

а) Загальна декларація прав людини;
б) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
в) Декларація про права та розвиток;
г) Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод.
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9. Слово «референдум» з латинської українською мовою перекладається як:
а) вибори;
б) голосування;
в) те, що належить народові; 
г) те, що має бути повідомлене. 

10. 3 1991 р. референдуми в Україні проводились:
а) один раз;
б) два рази;
в) трирази;
г) чотири рази. 

11. Мажоритарна виборча система передбачає голосування:
а) за окремих кандидатів;
б) кандидатів за списками партійних партій і блоків;
в) і за одних, і за інших.

12. В Україні обирають:
а) Верховну Раду;
б) Президента;
в) Кабінет Міністрів;
г) міських голів;
д) голів обласних держадміністрацій.

13. Представницька (опосередкована) демократія передбачає:
а) пряму участь людини (громадянина) в управлінні суспільством (державою; 
б) участь людини (громадянина) в управлінні  суспільством і державою через 
    виборних представників;
в) участь людини (громадянина) в роботі керівних органів виконавчої влади.

14. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. було проголосовано питання:
а) «Чи підтримуєте Ви Акт проголошення незалежності України Верховною Радою
     України 24 серпня 1991 р.?»;
б) «Чи вважаєте Ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних 
   Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій 
   повною мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національ-
   ності?»; 
в) «Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу Радянських  Суверен-
    них Держав  на засадах Декларації про державний суверенітет України?».

ЗАВДАННЯ
1. Президент України П. Порошенко впродовж 2014–2015 рр. надав громадянство 

України багатьом іноземцям, які не володіють українською державною мовою, але посіли 
високі державні посади, наприклад, міністрів.

Проаналізуйте цю правову ситуацію, використовуючи норми Конституції України 
(ст. 10), закону України «Про громадянство України» від 18. 01. 2001 р. (ст. 9), рішення 
Конституційного Суду України від 14. 12. 1999 р. (справа про застосування української 
мови).

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Окремі політики пропонують законодавчо закріпити в Україні інститут подвійного 

громадянства (біпатризму), оскільки, на їхню думку, це принесе користь нашим 
громадянам. А ви як думаєте?
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2. Закон України «Про громадянство» від 08. 10. 1991 р. встановив так званий «ну-
льовий варіант» для набуття громадянства України, тобто одержання його без будь-яких 
попередніх умов. Чи виграє від цього українське суспільство та українська державність?

3. Одні вважають референдум вершиною безпосередньої демократії, інші – замас-
кованим інструментом маніпулювання громадською думкою. А як вважаєте ви?

4. Яка з виборчих систем є найприйнятнішою для застосування в Україні?
5. Чи слід позбавляти громадянства України тих громадян, колабораціонізм яких 

буде встановлено судом?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ І РЕФЕРАТІВ
1. Обов’язки громадянина як віддзеркалення його конституційних прав.
2. З історії інституту громадянства у світі та в Україні.
3. Інститут громадянства в сучасній Україні.
4. Конституційно-правовий статус апатридів, біпатридів, іноземців і біженців.
5. Референдум: історія і сучасність.
6. Вибори: історія і сучасність.
7. Виборчі системи та їх застосування в Україні (1990–2014).
8. Інститут Омбудсмена (Уповноваженого з прав людини) у світі та в Україні.
9. Окупація Криму Росією у березні 2014 р. у світлі правових норм Конституції України, 

Конституції АКР, міжнародних і міждержавних договорів.

Кросворд 2.4.1

По вертикалі: 1. Постійний правовий зв’язок між фізичною особою і державою 
(ключове слово).

По горизонталі: 1. Особа, яка має постійний правовий зв’язок із державою; 2. Особа, 
яка не є громадянином жодної держави; 3. Один із елементів натуралізації (ценз осілості); 
4. Особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої 
держави; 5. Особа, яка є громадянином двох або більше держав; 6. Правовий аналог 
(синонім) громадянства в державах з монархічною формою правління; 7. Набуття 
громадянства за народженням; 8. Посадовець, який приймає остаточне рішення про 
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прийняття до громадянства; 9. Документ, що підтверджує громадянство України; 10. На-
буття громадянства в індивідуальному порядку за заявою; 11. Одна з підстав набуття 
громадянства України; 12. НПА, який врегульовує інститут громадянства.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Ідеї інституту громадянства містяться вже у працях Аристотеля, а їх практичне 

реалізація розпочалася ще у Давньому Римі. У сучасному розумінні він сформувався 
наприкінці ХІХ ст. у Франції.

В Україні інститут громадянство було започатковано в часи Української Народної 
Республіки і Української Держави у 1918 р.

Набуття громадянства за народженням називається філіація, а за волевиявленням 
особи – натуралізація.

Демократія є двох видів – безпосередня і представницька.
Вперше референдуми в Україні були проведені за СРСР 17 березня 1991 р. і після 

відновлення незалежності – 1 грудня 1991 р.
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З а н я т т я   №  8 – 1 0
Теми 2.5–2.7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Основні поняття 
152 

Мета заняття
152

План
152

Список джерел, НПА та літератури
152

Словничок до теми
153

Конспект лекцій
154

Схеми і таблиці
170

Витяги із джерел та НПА
175

Конституція України (ст. 124–131, 140–142, 147–153) – 175; 
Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р.                

(ст. 1, 2, 5, 9, 13, 15–17, 37–42, 56–57, 61, 62, 64, 67) – 178

Тести
182

Завдання
183

Питання для роздумів та обговорення
184

Теми повідомлень та рефератів
184

Кросворди
185

Правовий диктант
186
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Парламент, президент, уряд, Верховна Рада України – єдиний законодавчий орган 

влади, Президент України – глава держави, Кабінет Міністрів України – вищий орган 
виконавчої влади, місцеве самоврядування, законодавчий процес, імпічмент, державні 
комітети, міністерства, місцеві державні адміністрації, судочинство, правосуддя, суд, 
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, спеціалізовані суди, засідателі, 
присяжні.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентам засвоїти основні конституційні положення щодо формування, 

структури, повноважень та організації діяльності вищого законодавчого органу – 
Верховної Ради України, Президента як глави держави і гаранта Конституції, виконавчої і 
судової гілок влади, визначити їхнє місце порівняно з відповідними органами інших країн.

ПЛАН
1. Законодавча влада у світі та в Україні.
1.1. Порядок формування, структура, склад, функції, повноваження і порядок 

роботи парламентів.
1.2. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України.
1.3. Конституційний склад, структура, функції і повноваження Верховної Ради 

України.
1.4. Основні форми діяльності Верховної Ради України і законодавчий процес.
2. Президент України – глава держави.
2.1. Загальна характеристика. З історії становлення інституту президентства 

у світі та Україні.
2.2. Порядок обрання, функції, повноваження і підстави дострокового припинення 

повноважень Президента України.
3. Виконавча влада в Україні.
3.1. Поняття виконавчої влади, система та акти її органів.
3.2. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.
3.3. Органи центральної і місцевої виконавчої влади України.
4. Місцеве самоврядування в Україні.
5. Органи судочинства в Україні.
5.1. Конституційний Суд України.
5.2. Суди загальної юрисдикції.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України (розд. IV, V, VI, VII, VIII, XII).
2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від 08. 12. 2004 р.
3. Конституція Автономної Республіки Крим: Прийнята на другій сесії Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 р.
4. Коментар до Конституції України. – К., 1996 (2000).
5. Нова Конституція України. Текст Основного Закону. Огляд і коментарі. – К.: Наук. 

думка, 1996.
6. Закон України «Про вибори народних депутатів України».
7. Закон України «Про вибори Президента України».
8. Закон України «Про Вищу Раду юстиції» від 15. 01. 1998 р.
9. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 21. 12. 2006 р.



153Р о з д і л  II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

10. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16. 10. 1996 р.
11. Закон України «Про прокуратуру» від 14. 10. 2014 р.
12. Закон України «Про статус народного депутата України» від 22. 03. 2001 р.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Бікамералізм (від англ. bikameral – двопалатний) – двопалатне влаштування 

найвищого законодавчого і представницького органу в державі.
Імпічмент (від старофранц. empeechement – осуд, звинувачення) – передбачена 

конституцією багатьох держав процедура притягнення до парламентської (а відтак і 
до юридичної) відповідальності й можливого усунення від влади вищих посадових осіб 
держави, у тому числі президента, у випадку обвинувачення їх у вчиненні зради або 
іншого злочину.

Імунітет (від лат. immunitas – звільнення, свобода) – привілей юридичної 
недоторканності кандидата в депутати на час проведення ним передвиборної кампанії 
або депутата на період строку дії мандата.

Індемнітет (від лат. indemnitas – відшкодування збитків, беззбитковість) – у 
міжнародному праві – компенсація, відшкодування збитків.

Інтерпеляція (від лат. interpellatio – перебивання промови, скарга перед судом) – 
особливий вид запиту депутата парламенту урядові або окремому його членові щодо 
певного питання або всієї політичної діяльності уряду загалом.

Кворум (від лат. quorum praesentia suffi  cit – чиєї присутності достатньо) – установлена 
правилами процедури, регламентом якогось органу чи установи найменша кількість 
учасників зборів, засідань керівних та представницьких органів, конферецій, з’їздів тощо, 
необхідна й достатня для того, щоб почати роботу форуму, колективного органу або 
ухвалити правомірне рішення на ньому.

Контрасигнація (від лат. contra – проти і signare – підписувати) – підпис (скріпа) 
відповідного міністра (глави уряду) на акті, що виходить від глави держави (монарха 
або президента). Цей підпис означає, що підписант бере на себе юридичну і політичну 
відповідальність за даний акт.

Президент (від лат. praesidens – той, що сидить попереду, голова) – обраний на 
визначений строк глава держави.
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Прерогатива (від лат. praerogativa – перевага) – повноваження, виключне право 
державної посадової особи або установи, в межах якого вони можуть домагатися 
дотримування своїх настанов.

Пролонгація (від лат. prolongo – продовжую) – продовження терміну чинності 
договору, угоди.

Промульгація (лат. promulgatio, від promulgo – оголошую, оприлюднюю) – 
оприлюднення, опублікування якого-небудь державного акта, закону.

Регламент (франц. reglament, від лат. regula – правило) – сукупність норм, настанов 
і правил, які регулюють організацію роботи, порядок скликання та проведення сесій, 
з’їздів, конференцій, нарад, зборів, процедуру виборів членів керівних органів, порядок 
внесення і обговорення питань порядку денного, вироблення та прийняття ухвал з них тощо.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Зважаючи на важливість зазначеної теми у формуванні правової культури студента, 

її виклад подається майже в лекційному режимі. Викладач залежно від обсягу годин 
може провести з неї одне, два, три заняття.Вивченню питань цих тем має передувати 
повторення студентом основних положень теорії поділу функцій влади. У цьому 
контексті варто нагадати бачення цієї проблеми Марсилієм Падуанським, Дж. Лок-
ком, Ш.-Л. Монтеск’є, ідеологами Кирило-Мефодіївського братства, її практичного 
вирішення в Запорозькій Січі, правового закріплення в Конституції Пилипа Орлика, 
інших конституційних документах України і, звичайно, у чинній українській Конституції: 
«Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу 
та судову» (ст. 6).

1. Законодавча влада у світі та в Україні
Єдиним органом законодавчої влади в Україні
є парламент – Верховна Рада України.

С т. 7 5  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

За змістом діяльності парламенти є насампе-
ред органами законодавчої влади, за формою – 
зборами представників народу.

У парламенті творять закони, а не ховаються від них.
В і к т о р  Ю щ е н к о

1.1. Порядок формування, структура, склад, функції,                              
повноваження і порядок роботи парламентів

Сьогодні парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності вони 
є насамперед органами законодавчої влади, а за формою – зборами депутатів як 
представників народу. Парламенти світу мають найрізноманітніші назви, наприклад, 
Верховна Рада (Україна), Федеральні Збори (Росія), Генеральний Конгрес (Іспанія), 
Конгрес (США), Національні Збори (Єгипет), Кнесет (Ізраїль), Сабор (Хорватія), Народні 
Збори (Болгарія), Сейм (Латвія), Бундестаг (Німеччина).

За своїм статусом розрізняють парламенти президентських, парламентських, 
мішаних республік та монархій. За часом виникнення з певними застереженнями 
парламенти можна поділити на такі.
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1. Стародавні. Протопарламент у Стародавній Греції (Рада чотирьохсот), Старо-
давньому Римі (Сенат).

2. Середньовічні. Наприклад, віча в Україні (з V, Х ст.), протопарламенти Ісландії 
(930 р.), Англії (з ХІІІ ст.).

3. Нові. Сюди належать Конгрес США, парламент Франції, Сейм Польщі (ХVІІІ ст.), 
Генеральна Рада Козацько-Гетьманської України як протопарламент.

4. Новітні парламенти, які виникли після Першої та Другої світових воєн. Їхня поява 
пов’язана з проголошенням незалежності низкою країн Європи, Азії та Африки. Зокрема, 
Центральна Рада УНР, Національна Рада ЗУНР, Сейм Карпатської України.

5. Сучасні. Сюди відносять парламенти держав із числа колишніх республік СРСР та 
країн Східної Європи, у тому числі Верховна Рада держави Україна.

Найпоширенішим способом формування парламенту є вибори. У більшості країн 
світу, у тому числі в Україні, активне виборче право громадяни отримують з 18 років. У 
Туреччині, Японії, Швейцарії віковий ценз активного виборчого права становить 20 років.

Пасивне виборче право отримують громадяни віком 18–40 років. Поряд із віковим 
цензом існує ценз осілості (тобто терміну проживання на певній території). Наприклад, в 
Японії – 3 місяці, Канаді – 1 рік, Норвегії – 10 років.

Вибори до парламентів більшості країн світу відбуваються за мажоритарною 
(абсолютна або відносна більшість), пропорційною і мішаною виборчими системами.

Крім виборів, є ще один шлях формування парламенту – призначення. У деяких 
державах його застосовують для формування верхніх палат парламентів, а в інших – 
для формування всього парламенту. Призначає депутатів парламенту президент або 
монарх.

За структурою розрізняють два види парламентів:
– однопалатні (однохатні);
– двопалатні (бікамерні, двохатні).
Двопалатні парламенти діють переважно у федеративних державах, наприклад, у 

Росії, ФРН, США, а також в унітарних, наприклад, Італія, Польща, Франція. Однопалатні 
парламенти властиві переважно унітарним, невеликим і середнім за розміром державам, 
а також країнам, що розвиваються.

Палати парламентів мають різні назви, кількісний склад, порядок формування, 
компетенцію та інші властивості. Наприклад, палати двопалатних парламентів мають 
такі назви: Палата громад і Палата лордів (Великобританія), Палата представників і 
Сенат (США), Державна Дума і Рада Федерації (Росія).

Палати, як правило, поділяються на нижню (або першу) та верхню (або другу).
Кількісний склад парламентів і їхніх палат зумовлюється кількістю населення країни, 

традиціями. Найчисленнішим парламентом є Всекитайські збори народних представників 
(3 000 осіб). Найменшим – Законодавча асамблея Ліхтенштейну (15 осіб).

Палати двопалатних парламентів, як правило, незалежні. Вони засідають окремо 
і самостійно приймають рішення. Кожна з них має свій керівний орган і регламент 
діяльності. Проте в будь-якому разі парламент виступає як єдине ціле. Жодна з палат не 
має права відмовлятися від обговорення законопроекту, переданого їй іншою палатою.

Для більшості сучасних країн характерною рисою є нерівність палат парламенту. 
Нижні – як правило, є основними законодавчими органами відповідних країн, а верхні – 
відіграють роль органів представництва інтересів регіонів держави. Верхні палати дуже 
часто формуються шляхом призначення депутатів главою держави з числа осіб, які 
мають великі заслуги перед суспільством.

Поділ парламентів на палати є основним у їхній структурі, але далеко не вичерпним. 
У багатьох державах є надпарламентські структури або, навпаки, підпорядковані 
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парламенту органи – президії, бюро, комітети і т. д. Крім цього, однопалатні парламенти 
та палати двопалатних парламентів мають внутрішню структуру, яку становлять постійні 
комісії, комітети та інші органи.

Іншими елементами внутрішньої структури парламентів і їхніх палат є депутатські 
фракції або групи. Для утворення фракції має бути певне число депутатів (близько 
20–25) або певний відсоток від числа депутатів парламенту, наприклад, 5 % – у ФРН, 
10 % – у Бразилії.

Основними функціями парламенту є:
– законодавча;
– представницька;
– установча;
– парламентського контролю;
– фінансова;
– зовнішньополітична;
– судова.
Найважливішою функцією парламенту вважається законодавча. У більшості держав, 

як, наприклад, в Україні, парламенти є єдиним органом законодавчої влади, тобто інші 
органи державної влади не мають права приймати акти вищої юридичної сили. 

За обсягом законодавчих повноважень парламенти поділяють:
1) на органи законодавчої влади з необмеженою сферою законодавчих повноважень;
2) органи, що здійснюють законодавчі повноваження тільки з визначеного кола 

питань. 
Представницька функція. Вона полягає в тому, що парламент представляє інтереси 

всього народу, виступає від його імені.
Функція парламентського контролю. Парламенти здійснюють контроль за 

діяльністю урядів, інших органів виконавчої влади, за виконанням законів, бюджету. 
Форми контрольної діяльності парламентів найрізноманітніші – розслідування, слухання, 
виявлення недовіри (довіри).

Установча функція. Вона полягає в участі парламентів у формуванні інших органів 
державної влади, призначенні чи обранні на вищі державні посади і звільнення з 
державних посад. 

Судова функція. Вона проявляється у притягненні до відповідальності посадових 
осіб у порядку імпічменту.

Зовнішньополітична функція. Проявляється у схваленні укладених міжнародних 
договорів і угод, ратифікації та денонсації міжнародних договорів, у тому числі у праві 
укладати мирні угоди та оголошувати війну.

Порядок роботи парламентів визначається конституціями і регламентами, які 
прийнято парламентами або їхніми палатами. У двопалатних парламентах кожна палата 
має свій регламент. Регламент регулює організацію сесій, порядок проведення засідань, 
встановлює правила дотримання порядку під час голосування, процедури здійснення 
окремих парламентських функцій.

Найважливіше місце в регламентах відводиться регулюванню порядку скликання 
сесій, їх початку, закінченню, а також розпуску парламентів.

Скликання сесій має три основні форми:
1) для скликання не потрібен окремий акт глави держави та уряду і парламент може 

засідати в будь-який час;
2) для скликання потрібен акт глави держави – президента чи монарха;
3) початок і закінчення сесій визначається Конституцією (як це є в Україні).
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Кількість парламентських сесій протягом року в різних державах неоднакова – від 2 
до 4 (в Україні – 2). Сесії перериваються на літні, зимові парламентські канікули, офіційні 
свята. У разі потреби можуть скликатися позачергові (надзвичайні) сесії.

Конституції і регламенти також передбачають процедуру розпуску парламентів і 
палат. Розпускається, як правило, нижня палата парламенту, а верхня у зв’язку з цим 
припиняє свою роботу. Право розпуску парламенту належить президентам, монархам. 
Глава держави здійснює розпуск на пропозицію уряду або після консультацій із прем’єр-
міністром, главами палат, керівниками фракцій.

Засідання парламентів є переважно відкритими і їх постійно висвітлюють засоби 
масової інформації.

Оскільки палати є самостійними структурами парламенту, їхні засідання відбуваються 
в основному окремо. Випадки проведення спільних засідань обумовлюються 
конституціями: присяга президента; оголошення війни або іншого надзвичайного стану 
тощо.

Засідання парламентів і палат вважається чинним за наявності передбаченого 
конституціями і регламентами кворуму. Як правило, вимагається присутність більше 
ніж 50% депутатів. Порядок денний засідань визначається попередньо партійними 
фракціями.

Рішення в парламентах приймається шляхом голосування. Для прийняття рішень 
потрібен один із варіантів:

1) проста більшість від загальної кількості голосів;
2) більшість від конституційного складу парламенту;
3) більшість від кількості присутніх.
Голосувати парламентарії мають особисто, і їхній голос, за окремими винятками, не 

можна передавати іншим особам.
Роботу парламенту та його палат забезпечує голова парламенту або палати. 

Загальнопарламентські керівні органи у двопалатних парламентах, як правило, не 
утворюються, а кожна палата має свої органи.

Голів і заступників голів парламентів обирають шляхом таємного голосування з числа 
депутатів. Голова парламенту або голови палат керують роботою парламентів, слідкують 
за додержанням регламенту. Крім цього, голова є посередником у взаємовідносинах 
парламенту з іншими органами державної влади.

1.2. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади України
До ухвалення нової Конституції 1996 р. Верховна Рада України була найвищим органом 

державної влади, який до того ж здійснював функції органу конституційного контролю. 
Тепер вона виконує роль лише законодавчого органу, тобто позбулася свого статусу 
законодавчо-виконавчого органу. Верховна Рада України є загальнонаціональним 
представницьким органом влади, бо вона представляє усіх громадян України і 
виступає від імені всього народу. Верховна Рада України складається з 450 депутатів і є 
повноважною за умови обрання не менше ніж 2/3 її конституційного складу (300). Закони 
та інші акти Верховна Рада України приймає більшістю від конституційного складу, крім 
випадків, передбачених Конституцією.

Український парламент має виборний характер, тобто формується виключно 
шляхом всенародного голосування. Він за своїм складом є однопалатним. Правда, в 
Україні поважну історію має ідея двопалатного парламенту. Так, відповідна норма щодо 
цього міститься у проектах «Основного Закону «Самостійної України» – «Спілки народу 
українського» (1905 р.), конституції Президента України Віктора Ющенка (2010 р.). Одне із 
чотирьох питань Всеукраїнського референдуму 16 липня 2000 р. стосувалось створення 
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двопалатного парламенту і отримало підтримку переважної більшості громадян України, 
які брали участь у голосуванні. Парламент України має постійно діючий характер, який 
полягає в тому, що народні депутати обираються на 5 років і працюють у Верховній Раді 
України на постійній основі.

Відповідно до ст. 82 Конституції України, Верховна Рада України працює сесійно, 
чергові сесії починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. 
Новообрана Верховна Рада України збирається на першу сесію не пізніше як на 
30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Якщо протягом 30 днів будь-
якої чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися, то Президент має право 
достроково припинити повноваження Верховної Ради України.

Парламент України взаємодіє з різними органами влади, зокрема з Президентом, 
Кабінетом Міністрів, органами судової влади.

Взаємодія з Президентом. Парламент призначає вибори Президента. Новообраний 
Президент складає присягу народові України на врочистому засіданні Верховної Ради 
України. Верховна Рада України заслуховує щорічні та позачергові послання Президента 
країни про внутрішнє і зовнішнє становище України. Верховна Рада України затверджує 
укази Президента про введення воєнного або надзвичайного стану, про мобілізацію 
населення, про оголошення окремих територій зонами надзвичайної екологічної ситуації. 
Верховна Рада України призначає Прем’єр-міністра, міністра оборони України, міністра 
закордонних справ України за поданням Президента. Вона має право усунути Президента 
з поста в порядку імпічменту. Деякі органи Верховна Рада України формує разом із 
Президентом, наприклад, призначає 1/3 Конституційного Суду України, призначає і 
звільняє 1/2 складу Ради Національного банку України та ін.

Взаємодія з Кабінетом Міністрів України. Відповідно до ст. 113 Конституції 
України Кабінет Міністрів України підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України. 
Парламент дає згоду щодо схвалення (чи несхвалення) програми діяльності Кабміну і 
здійснює контроль за його діяльністю. На пропозицію не менше як 1/3 депутатів Верховна 
Рада України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 
та прийняти резолюцію про недовіру йому (не менше ніж 1/2). Верховна Рада України 
приймає закони про організацію і діяльність органів виконавчої влади.

Взаємодія з органами судової влади. Верховна Рада України призначає 1/3 складу 
Конституційного Суду України, обирає суддів загальної юрисдикції, дає згоду на 
призначення та звільнення з посади Президентом Генерального прокурора, може 
висловити йому недовіру. Парламент приймає закони про судоустрій, судочинство, 
статус суддів, судову експертизу, прокуратуру.

1.3. Конституційний склад, структура, функції і повноваження 
Верховної Ради України

Склад Верховної Ради України визначається Конституцією України, її ст. 76 
встановлює кількість депутатів парламенту – 450 осіб. Вимоги до депутатів визначені 
цією ж статтею – досягнення 21 року, право голосу, ценз осілості 5 років, відсутність 
непогашеної чи не знятої судимості. 

На сьогодні діяльність Верховної Ради України регулюється регламентом Верховної 
Ради України . Її керівними органами є:

Голова Верховної Ради України;
Перший заступник Голови Верховної Ради України;
Заступник Голови Верховної Ради України;
апарат Верховної Ради України.
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Голову Верховної Ради України і його заступників Верховна Рада України обирає з 
числа депутатів, а також відкликає їх.

Голова Верховної Ради України має такі повноваження:
1) веде засідання Верховної Ради України;
2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;
3) підписує акти, ухвалені Верховною Радою України;
4) представляє державу у відносинах з іншими органами державної влади України та 

органами влади інших держав;
5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.
Основними галузевими органами Верховної Ради України є її комітети, наприклад, 

Комітет з питань бюджету, Комітет з питань правової реформи. Завданням комітетів є:
1) законопроектна робота;
2) участь у складанні Держбюджету та контроль за його виконанням щодо тих питань, 

які входять до компетенції конкретного комітету;
3) попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, яких призначає чи затверджує 

Верховна Рада України;
4) контроль за дотриманням Конституції України та інших нормативних актів.
Верховна Рада України може створювати тимчасові спеціальні комісії 

для підготовки та попереднього розгляду питань. Для проведення розслідувань 
з питань, що становлять суспільний інтерес, Верховна Рада України може 
створювати тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосує не менше ніж 
150 парламентських депутатів.

Важливим органом у складі Верховної Ради України є Рахункова палата, що 
створюється для контролю за використанням коштів Державного бюджету.

Найголовнішими функціями Верховної Ради України, як і інших парламентів світу, є:
1) законодавча;
2) установча;
3) парламентського контролю;
4) зовнішньоекономічна функція;
5) бюджетно-фінансова.
Законодавча дія полягає у прийнятті законів, внесенні до них змін, визначенні їх 

такими, що втратили юридичну силу, скасуванні або призупиненні їхньої дії. Сюди ж 
належать законопроектна робота, наукова експертиза законопроектів.

Головним напрямом законодавчої функції Верховної Ради України є внесення змін до 
Конституції (див. розд. XIII), ухвалення законів.

Верховна Рада України може приймати закон з будь-якого питання за винятком 
тих, які вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. Конституцією України 
передбачено коло питань, які вирішуються виключно законами України. Згідно зі ст. 92 
Конституції України, до цих питань належать:

– права, свободи людини і громадянина, гарантії цих прав;
– громадянство, статус іноземців, осіб без громадянства;
– права корінних народів і національних меншин;
– порядок застосування мов;
– соціальний захист громадян; 
– територіальний устрій України;
– статус столиці України;
– правовий режим власності та деякі інші питання.
Установча (державотворча, організаційна) функція Верховної Ради України 

полягає в тому, що вона формує органи виконавчої і судової влади, призначає чи 
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звільняє з вищих державних посад, створює внутрішні парламентські структури, вирішує 
питання територіального устрою України. Головним напрямом установчої функції є 
призначення виборів Президента України. Верховна Рада України затверджує загальну 
структуру, чисельність і визначає функції Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил, 
Служби безпеки України. Верховна Рада України призначає вибори до органів місцевого 
самоврядування.

Фінансова функція. Верховна Рада України затверджує бюджет держави, контролює 
його виконання. 

Функції парламентського контролю:
1) контроль за діяльністю Кабміну України;
2) парламентський контроль за додержанням прав, свобод людини та їх захист 

(здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини);
3) бюджетно-фінансовий контроль;
4) захист народного депутата України на сесії Верховної Ради України;
5) парламентський контроль з окремих питань безпосередньо чи через тимчасові 

спеціальні, тимчасові слідчі комісії. 
До інших функцій Верховної Ради України належать політична, економічна, 

культурна, екологічна, зовнішньополітична.

1.4. Основні форми діяльності Верховної Ради України                                       
і законодавчий процес

Порядок роботи Верховної Ради України визначається Конституцією України, 
Регламентом, Законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус 
народного депутата України». Відповідно до цих нормативних актів основними формами 
роботи Верховної Ради України є сесії та засідання.

Порядок скликання чергових сесій визначається ст. 83 Конституції України. Поза чер -
гові сесії скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не менш як 1/3 депу татів 
від конституційного складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України. 
У разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України 
збирається у дводенний строк без скликання.

Проекти законів, постанов розповсюджуються серед депутатів під час їх реєстрації. 
Засідання Верховної Ради України поділяються на пленарні (загальні) і засідання 
комітетів та комісій Верховної Ради України. Основною формою роботи є пленарні 
засідання. Рішення Верховної Ради України депутати ухвалюють виключно на пленарних 
засіданнях шляхом особистого голосування.

Засідання проводяться згідно з розкладом засідань, їх ведуть Голова або його 
заступники. Якщо ж вони з якихось причин не виконують своїх функцій, то веде засідання 
один із голів комітетів Верховної Ради України чи обраний депутатами головуючий.

Під час обрання головуючого засідання веде найстарший за віком присутній у залі 
депутат.

Перед кожним пленарним засіданням відбувається поіменна реєстрація депутатів. 
На початку засідання головуючий оголошує порядок денний на весь день роботи. 
Питання розглядають у тій послідовності, у якій вони включені до порядку денного. Перед 
закриттям засідання уточнюється порядок денний на наступний день.

Рішення Верховної Ради України ухвалюють:
• відкритим голосуванням за допомогою електронної таблиці підрахунку голосів;
• таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів;
• поіменним голосуванням.
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Для доповіді надається не менше ніж 30 хв.; співдоповіді – 20 хв.; учасникам 
обговорення – 10 хв.; для заяв, виступів, внесення запитів – 5 хв. Ніхто не може виступати 
без дозволу головуючого.

Законодавчий процес складається з двох компонентів:
1) конституційний процес (або конституційна процедура) – порядок внесення змін до 

Конституції;
2) звичайний законодавчий процес (законодавча процедура) – порядок ухвалення, 

зміни, скасування законів або призупинення їхньої дії. 
Законодавча процедура складається з кількох стадій:
1) вияв законодавчої ініціативи;
2) обговорення законопроекту;
3) ухвалення закону;
4) його підписання і оприлюднення.
Суб’єкти законодавчої ініціативи вносять на ім’я Верховної Ради України законодавчі 

пропозиції, законопроекти, поправки у письмовій формі.
Законопроекти вносять разом із супровідною запискою, де обґрунтовують потребу 

прийняття цього нормативного акта, вказують очікувані соціально-економічні наслідки їх 
застосування.

Внесені законодавчі пропозиції в разі невідповідності Регламентові Верховної Ради 
України у 15-денний термін повертають ініціаторам із зазначенням причин повернення.

Верховна Рада України розглядає законопроекти на пленарних засіданнях. Розгляд і 
ухвалення законопроекту включає:

1) обговорення і схвалення основних положень в основному;
2) обговорення і схвалення статей закону та в цілому його (проводиться у трьох 

читаннях).
До першого читання закон готує профільний комітет, інші комітети подають свої 

висновки. Ці матеріали надаються депутатам не пізніше як за 6 днів до розгляду на 
засіданні.

Перше читання. Заслуховується доповідь ініціатора, співдоповіді ініціаторів 
альтернативних проектів (якщо такі є), доповідь профільного комітету. Обговорюються 
основні положення законопроекту, його структура. Розглядається пропозиція про 
опублікування законопроекту для всенародного обговорення. 

У результаті першого читання Верховна Рада України ухвалює одне з таких рішень:
– прийняття законопроекту за основу і доручення відповідним комітетам підготувати 

законопроект до другого читання;
– відхилення законопроекту;
– повернення законопроекту його ініціаторові на 30 днів для доопрацювання;
– опублікування законопроекту для народного обговорення;
– передача законопроекту комітетам Верховної Ради України на доопрацювання і 

повторне подання його на перше читання.
Друге читання – це основний етап. Законопроект до другого читання подається у 

формі таблиці, яка містить:
1) законопроект, прийнятий у першому читанні за основу;
2) усі внесені і не відкликані у встановленому порядку пропозиції;
3) висновки профільного комітету щодо пропозицій, поправок;
4) законопроект, запропонований профільним комітетом в остаточній редакції.
Під час другого читання законопроекту Верховна Рада України проводить його 

постатейне обговорення та здійснює постатейне голосування. За результатами 
ухвалюється одне з таких рішень:
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– повернення законопроекту на доопрацювання з наступним поданням його на 
повторне друге читання;

– повернення законопроекту на доопрацювання з наступним поданням його на 
повторне третє читання;

– опублікування для народного обговорення;
– відхилення законопроекту;
– прийняття законопроекту в другому читанні, його підготовка на третє читання.
Під час третього читання відбувається:
1) прийняття постанови про схвалення внесеного Кабінетом Міністрів України плану 

організаційних, фінансових та інших заходів для впровадження закону в життя;
2) прийняття законопроектів про внесення змін і доповнень до чинного законодавства;
3) голосування за частинами законопроекту;
4) ухвалення законопроекту в цілому.
За результатами третього читання Верховна Рада України приймає рішення:
– про ухвалення закону в цілому;
– відхилення законопроекту;
– повернення законопроекту на доопрацювання;
– відкладення голосування щодо законопроекту;
– схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його тексту на всеукраїнський 

референдум, якщо питання стоїть про зміну території України.

2. Президент України – глава держави
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 і громадянина.

С т. 1 0 2  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

2.1. Загальна характеристика: з історії становлення інституту президентства у 
світі та в Україні

Президент – це одноособовий виборний глава держави в країнах з республіканською 
формою правління, обирається громадянами або парламентом на 4–7 років. Цей 
інститут є у 150 країнах світу. Конституції більшості держав передбачають такі вимоги до 
кандидатів у президенти:

– громадянство відповідної держави;
– проживання на її території 10–15 років (у США має бути громадянином від 

народження);
– дієздатність;
– певний вік (від 25 до 65 років)
У деяких країнах існують і додаткові вимоги:
– незаплямована репутація;
– досвід фінансової діяльності;
– певна освіта;
– належність до правлячої партії;
– сповідування певної релігії.
В одних країнах повторне обрання на посаду президента неможливе (Корея, 

Мексика), у деяких – кількість термінів правління не обмежується (Франція, Італія).
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Статус президента залежить від різновидності республіканської форми правління 
(парламентської, президентської, мішаної).

У парламентській республіці президент є тільки главою держави. Уряд йому не 
підпорядкований і не відповідальний перед ним. Акти президента діють лише за умови 
скріплення (контрасигнації) їх підписом прем’єр-міністра.

У президентській республіці президент є главою держави і главою виконавчої 
влади. Йому підпорядковані міністри. Посада прем’єр-міністра є формальною, бо 
керівником уряду є президент. Часто посади прем’єр-міністра взагалі не передбачено, а 
міністри виступають як радники президента.

У мішаній республіці повноваження президента значно ширші, ніж у парламентській 
республіці. Обмеження в діяльності президента полягає в тому, що для призначення ним 
прем’єр-міністра потрібна згода парламенту.

Президенти виконують такі основні функції:
– гарантують національну незалежність і територіальну цілісність;
– приймають до громадянства;
– здійснюють помилування засуджених;
– мають право законодавчої ініціативи;
– нагороджують державними відзнаками;
– оголошують воєнний, надзвичайний стан тощо. 
Президент, на відміну від монарха, несе конституційну відповідальність за свої дії. 

Така відповідальність має форму імпічменту. Імпічмент полягає в тому, що спочатку 
парламент формує обвинувачення президентові, а потім приймає рішення про його 
усунення з поста.

Можна вважати, що інститут президентства в Україні було започатковано майже 
три століття тому Конституцією Пилипа Орлика. Щоправда, тоді глава держави 
називався Гетьманом. У конституційних проектах «Начерки Конституції Республіки» 
(Юрій Андрузький, середина ХІХ ст.), «Самостійна Україна» (Микола Міхновський та 
інші, 1905 р.) передбачено посади президента держави. У квітні 1918 р. Мала Рада 
Української Центральної Ради обрала Головою Української Народної Республіки 
Михайла Грушевського, якого загальноприйнято вважати першим Президентом України. 
А першим всенародно обраним Президентом України став Леонід Кравчук, після якого 
в такий же спосіб Президентами України ставали Леонід Кучма і Віктор Ющенко, Віктор 
Янукович (позбавлений цього статусу Верховною Радою України), Петро Порошенко. 
Слід нагадати, що президентами ЗУНР, Буковини і Карпатської України були, відповідно, 
Євген Петрушевич, Омелян Попович і Августин Волошин. Треба пам’ятати й українських 
президентів у вигнанні: Пилипа Орлика, Симона Петлюру, Андрія Лівицького, Степана 
Витвицького, Миколу Лівицького, Миколу Плав’юка.

Інститут президентства в Україні було відновлено Декларацією про державний 
суверенітет УРСР (16. 07. 1990 р.), Постановою Верховної Ради України «Про вибори 
Президента УРСР» (25. 06. 1991 р.), а також законами України (05. 07. 1991 р.):

• «Про заснування поста президента УРСР»;
• «Про Президента УРСР»;
• «Про вибори Президента УРСР».
Першого грудня 1991 р. відбулись перші всенародні президентські вибори в Україні.
Восьмого червня 1995-го було прийнято Конституційний договір, укладений між 

Президентом і Верховною Радою України. За ним Президент ставав главою держави і 
главою виконавчої влади. Далі статус Президента України був визначений Конституцією 
України 1996 р., а з 1 січня 2006 р. – змінами до неї від 08. 12. 2004 р., які з 1 жовтня 2010 р. 
скасував Конституційний суд України. Отож, спочатку Президент України за статусом 
був найвищою посадовою особою держави, потім главою держави і главою виконавчої 
влади, а тепер є главою держави.
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2.2. Порядок обрання, функції, повноваження і підстави                   
дострокового припинення повноважень Президента України

Порядок обрання Президента України регулюється Конституцією України і Законами 
України «Про вибори Президента України». Президент обирається терміном на 5 років 
дієздатними громадянами України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років. 

Вимоги до кандидата в Президенти:
– досягнення 35 років;
– право голосу;
– проживання 10 останніх років перед виборами в Україні;
– володіння державною мовою.
Одна і та ж особа не може бути обрана Президентом України більше ніж два 

строки поспіль. Чергові вибори Президента проводяться в останню неділю останнього 
місяця п’ятого року повноважень Президента. Висунути кандидата у Президенти 
мають право:

1) політичні партії та їхні виборчі блоки;
2) збори виборців.
Для проведення виборів створюється загальнодержавний одномандатний виборчий 

округ, який включає всю територію України. Цей округ ділиться на 225 територіальних 
виборчих округів. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3 000 виборців. 
Реєстрація претендентів у кандидати здійснюється Центрвиборчкомом. У разі реєстрації 
видаються підписні листи для збору підписів на підтримку Президента. Претендент 
реєструється як кандидат, якщо його кандидатуру підтримають підписами не менше ніж 
1 мільйон виборців, причому не менше як 30 тис. громадян у кожному з 2/3 регіонів 
України (АР Крим, 24 області, м. Київ, Севастополь).

Після реєстрації розпочинається передвиборна агітація. Обраним є кандидат, який 
набрав більше ніж 1/2 голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо жоден 
із кандидатів не набрав установленої кількості голосів, то призначається повторне 
голосування по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів.

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше як через 30 днів після 
офіційного оголошення результатів виборів і після складення присяги, до якої його 
приводить Голова Конституційного Суду України.

Повноваження Президента визначені в Конституції України (див. розд. V, ст. 106), 
їх усього тридцять одне.

Відповідно до ст. 108 Конституції України підставами для дострокового припинення 
повноважень Президента є:

1) відставка;
2) неможливість виконання своїх повноважень за станом здоров’я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерть.
Відставка – це добровільне припинення Президентом своїх повноважень. Заява про 

відставку оголошується ним особисто на засіданні Верховної Ради України. Відставка 
набуває чинності з моменту її проголошення.

Факт неможливості виконання Президентом своїх повноважень за станом 
здоров’я має встановлюватися на засіданні ВРУ. Цей факт має бути підтверджений 
рішенням, прийнятим більшістю від конституційного складу ВРУ. Підставою для прийняття 
такого рішення Верховною Радою України є письмове подання Верховного Суду України 
за зверненням Верховної Ради України і медичним висновком. Подання Верховного Суду 
України містить юридичну оцінку медичного висновку.
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Імпічмент (відсторонення з поста) відбувається у випадку вчинення Президентом 
державної зради або іншого злочину. Питання про імпічмент ініціюється більшістю 
від конституційного складу Верховної Ради України. Відбувається парламентське 
розслідування, яке проводить тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. 
Висновки комісії розглядають на засіданні Верховної Ради України. За наявності підстав 
Верховна Рада України не менше як 2/3 від конституційного складу голосів приймає 
рішення про звинувачення Президента.

Рішення про усунення Президента приймається не менше як 3/4 депутатів Верховної 
Ради України. Розгляду цього питання передує перевірка справи Конституційним Судом 
України та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких 
звинувачується Президент, містить ознаки злочину.

У разі дострокового припинення повноважень Президента його деякі обов’язки 
переходять до Голови Верховної Ради України. Він виконує ці обов’язки до 90 днів, 
упродовж яких мають відбутись вибори нового Президента.

3. Виконавча влада в Україні
Кабінет Міністрів України є вищим органом  у системі органів виконав-
чої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і 
Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України  у межах, передбачених цією Конституцією.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конститу-
цією та законами України, а також указами Президента України та по-
становами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Консти-
туції та законів України.

І з  с т. 11 3  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

3.1. Поняття виконавчої влади, система та акти її органів
Виконавча влада – це система органів державного управління, куди входять 

уряд, міністерства, відомства та інші органи. Метою діяльності верховної влади є 
реалізація прав, свобод людини і громадянина.

Функції виконавчої влади:
1) правозастосувальна – розробка і фактичне здійснення організаційних заходів, 

спрямованих на те, щоб втілити в життя нормативні акти;
2) правоохоронна – забезпечення належної поведінки всіх суб’єктів права при 

втіленні в життя рішень виконавчої влади;
3) координаційна – узгодження дій суб’єктів права.
Вищим органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Середньою ланкою 

виконавчих органів влади є місцеві державні адміністрації в областях, районах, містах 
Києві та Севастополі. Нижчою ланкою є сільські, селищні виконкоми рад народних депутатів.

Повноваження органів виконавчої влади реалізуються через їх акти.
Кабінет Міністрів України видає постанови і розпорядження. Вони обов’язкові до 

виконання на всій території України. Підготовку проектів Кабінету Міністрів України 
здійснюють міністерства з участю інших центральних органів виконавчої влади. Усі 
проекти, підготовлені до розгляду Кабінету Міністрів України, надсилають одному з 
віце-прем’єр-міністрів відповідно до їхніх повноважень. Він або повертає в 10-денний 
строк ініціаторові з аргументованою відмовою, або надсилає проект на експертизу в 
Міністерство юстиції України та у відповідні центральні органи виконавчої влади. Після 
експертиз проект скеровують на розгляд Кабінету Міністрів України.
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Кабінет Міністрів України приймає рішення у формі постанов і розпоряджень. 
Постанови Кабінету Міністрів України підписує Прем’єр-міністр, їх надсилають у 
Міністерство юстиції для включення акта до Єдиного державного реєстру нормативних 
актів та оприлюднення в «Офіційному віснику України». Постанови набувають чинності 
з дня опублікування.

Розпорядження КМУ набувають чинності з дня прийняття. Міністерства та інші 
органи центральної виконавчої влади видають накази.

Голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпо-
рядження, а керівники управлінь, відділів державних адміністрацій видають накази.

3.2. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади
Правове положення Кабінету Міністрів України регулюється Конституцією України, 

законом про Кабінет Міністрів, нормативними актами Президента України.
Кабінет Міністрів України організовує виконання нормативних актів, міжнародних 

договорів, здійснює контроль за їх виконанням органами виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом і Верховною Радою 

України. Одночасно Кабінет Міністрів України підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 
України у межах, визначених Конституцією України. Наприклад, Верховна Рада України 
контролює виконання Державного бюджету і заслуховує звіт Кабінету Міністрів України 
про його виконання (ст. 85 Конституції України).

Верховна Рада України на пропозицію не менше ніж 150 народних депутатів 
може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України і прийняти 
рішення про недовіру Кабінету Міністрів України (приймається більшістю голосів від 
конституційного складу Верховної Ради України).

При цьому питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 
розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії, 
а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем’єр-міністр України, Перший 
віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри. Прем’єр-міністра України 
призначає Верховна Рада України за поданням Президента України. Персональний 
склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України на пропозицію 
Прем’єр-міністра України.

Кабінет Міністрів України складає свої повноваження перед новообраною Верховною 
Радою. Якщо про відставку заявив Прем’єр-міністр України, то це автоматично призводить 
до відставки всього Кабінету Міністрів України. Відставка Кабінету Міністрів України 
може бути спричинена резолюцією недовіри Кабінету Міністрів України, висловленою 
Верховною Радою України. Після цього Кабінет Міністрів України продовжує свої 
повноваження до формування нового складу Кабінету Міністрів України. 

Повноваження Кабінету Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет, виконання Конституції і законів України, актів 

Президента;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної, податкової політики;
4) здійснює управління об’єктами загальнодержавної власності;
5) розробляє проект Закону «Про Державний бюджет» і забезпечує його виконання;
6) координує роботу міністерств, відомств, інших органів виконавчої влади та інші.

3.3. Органи центральної і місцевої виконавчої влади України
До центральних органів влади належать міністерства, державні комітети, 

відомства. У грудні 1999 р. був виданий Указ Президента, за яким було різко скорочено 
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чисельність органів виконавчої влади. Це є одним із етапів проведення в Україні затяжної 
адміністративної реформи.

До того часу в Україні було 27 міністерств, 24 державні комітети, понад 30 відомств. 
Найбільшою є кількість відомств, до яких належать:

1) головні управління при Кабінеті Міністрів України (наприклад, державної служби, 
архівне);

2) агентства (наприклад, Національне космічне агентство, Державне агентство з 
авторських та суміжних прав);

3) комісії (Вища атестаційна комісія, Комісія з цінних паперів та фондового ринку);
4) комітети (Антимонопольний комітет, Національний аудиторський комітет);
5) банки (НБУ, Промінвестбанк, Ощадний банк);
6) інші відомства (Митна служба; Державна податкова інспекція).
Виконавчу владу в областях, районах, містах Києві та Севастополі здійснюють 

обласні, районні, Київська та Севастопольська місцеві державні адміністрації.
Місцеві державні адміністрації – це державні органи виконавчої влади, які на місцях 

представляють інтереси держави, приймають від її імені розпорядження, які діють на 
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Вони відповідальні перед 
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, підзвітні органам виконавчої влади 
вищого рівня. Їхню діяльність регулюють Закони «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про місцеве самоврядування в Україні».

До складу відповідної місцевої державної адміністрації входять: голова адміністрації, 
його перший заступник, заступники, керівники управлінь, відомств.

Місцеві державні адміністрації очолюють голови, яких на посаду призначає Президент 
за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента. Заступників 
голови призначає голова відповідної адміністрації за згодою Кабінету Міністрів України.

Місцеві державні адміністрації мають такі повноваження:
1) виконання чинного законодавства;
2) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного розвитку, 

культури, охорони природи;
3) підготовка і виконання місцевих бюджетів тощо.

4. Місцеве самоврядування в Україні
Предтечами місцевого самоврядування в Україні 
були віча часів держави антів, Київської Русі–
України, громади населених пунктів зі статусом 
магдебурзького права, а також Запорозької Січі.

Місцеве самоврядування – це право територіальної громади (жителів села, 
селища, міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення. Це право 
здійснюється громадою безпосередньо і через органи місцевого самоврядування 
(сільські, селищні, міські ради, їхні виконавчі органи, районні, обласні ради). Конституційні 
основи місцевого самоврядування регулює Закон України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 24. 04. 1997 року. У 1997 р. Верховна Рада України ратифікувала 
Європейську хартію про самоврядування.

Право громадян на самоврядування реалізується шляхом виборів, проведення 
місцевих референдумів, сходів, зборів жителів за місцем проживання, подання 
колективних звернень, звернень до суду.
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Органи місцевого самоврядування не входять до системи державної влади, а діють 
самостійно. Вони підзвітні і відповідальні перед своїм населенням. Ніякий орган не може 
втручатися у вирішення органами місцевого самоврядування питань місцевого значення, 
якщо вони прийняті згідно з законом.

Органи місцевого самоврядування:
– сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми;
– районні, обласні ради;
– сільський, селищний, міський голова;
– органи самоорганізації населення;
– районні у містах ради та їхні виконкоми;
– територіальні громади.
Територіальна громада – це сукупність жителів, які постійно проживають у межах 

адміністративно-територіальної одиниці. Формами діяльності територіальної громади 
є: місцеві вибори, референдуми, загальні збори громадян за місцем проживання, місцеві 
ініціативи, громадські слухання.

Місцеві вибори. Громадяни на 4 роки обирають депутатів сільських, селищних, 
міських рад, а також сільського, селищного, міського голову.

Місцевий референдум. На ньому шляхом голосування приймають рішення з питань, 
що належать до відання місцевого самоврядування. Є коло питань, яке вирішується 
тільки через місцевий референдум, наприклад, про надання згоди на ліквідацію села, 
селища, міста як адміністративно-територіальної одиниці.

Загальні збори громадян – збори в межах окремих частин села, селища, міста 
(будинкові, квартальні, вуличні та інші збори).

Місцева ініціатива – звернення з пропозицією громадян до органів місцевого 
самоврядування.

Громадські слухання – зустрічі членів територіальної громади з депутатами 
відповідної ради, посадовими особами для їх заслуховування з питань, що віднесені до 
компетенції місцевого самоврядування.

5. Органи судочинства в Україні
Правосуддя в Україні здійснюється виключно суда-
ми... – судочинство здійснюється Конституційним 
Судом України та судами загальної юрисдикції.

І з  с т. 1 2 4  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

5.1. Конституційний Суд України
Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції України. 

Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції 
України як Основного Закону держави на всій території України. Верховенство Конституції 
означає, що їй підпорядковані всі інші джерела права, усі гілки влади.

Конституційний суд має спільне і відмінне із судами загальної юрисдикції. Спільними 
є принципи діяльності, а саме: гласність, незалежність, рівноправність судів та інші. 
Відмінним є спосіб формування, склад, характер справ, які розглядаються.

Суддею Конституційного Суду України може бути: громадянин України, від 40 років, 
з вищою юридичною освітою, стажем роботи за фахом не менше ніж 10 років, який 
володіє державною мовою та проживає в Україні не менше ніж 20 останніх років. Судді не 
можуть належати до партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, 
виконувати оплачувану роботу, крім наукової, викладацької, творчої.
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Порядок формування Конституційного Суду України визначений ст. 148 Конституції 
України. Конституційний Суд України складається з 18 суддів. Суддя призначається на 9 
років без права повторного призначення. Президент України, Верховна Рада України та 
з’їзд суддів призначають (обирають) по 6 суддів.

Президент України попередньо проводить консультації з Прем’єр-міністром та 
міністром юстиції щодо кандидатур суддів. Призначеною вважається особа, щодо якої 
є Указ Президента, скріплений підписами міністра юстиції та Прем’єр-міністра.

Верховна Рада України призначає суддів шляхом таємного голосування бюлетенями. 
Кандидатури пропонуються Головою Верховної Ради України або не менше ніж 1/2 де-
путатів Верховної Ради України.

З’їзд суддів на пропозицію делегатів з’їзду відкритим голосуванням визначає 
кандидатури на посади суддів Конституційного Суду України, після чого відбувається 
таємне голосування бюлетенями.

Суддя вступає на посаду після складення присяги на засіданні Верховної Ради 
України. Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному засіданні 
Конституційного Суду України із складу суддів строком на 3 роки.

Особа судді Конституційного Суду України є недоторканною. Суддя не може 
бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення 
обвинувального вироку суду.

Повноваження судді Конституційного Суду України закінчуються у таких випадках:
1) закінчення строку призначення (9 років);
2) досягнення суддею 65 років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
4) зайняття політичною діяльністю чи оплачуваною роботою;
5) порушення присяги;
6) припинення громадянства України;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання заяви про відставку за власним бажанням.

5.2. Суди загальної юрисдикції
До системи судів загальної юрисдикції належать Верховний Суд України, вищі 

спеціалізовані суди (у різних галузях судочинства), апеляційні та місцеві суди.
Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної 

юрисдикції. Він здійснює судовий контроль і нагляд за діяльністю всіх судів загальної 
юрисдикції. Вироки та постанови Верховного Суду України є остаточними.

Правосуддя в Україні здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, 
народні засідателі та присяжні.

Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років здійснює 
Президент України за рекомендацією відповідної кваліфікаційної комісії. Усіх інших 
суддів обирає Верховна Рада України безстроково.

Суддею може бути громадянин України, не молодший за 25 років, який має вищу 
юридичну освіту, а стаж роботи в галузі права не менше 3-х років та володіє державною 
мовою. Закон установлює і додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, 
віку та їхнього професійного рівня.

Згідно зі ст. 127 Конституції України, Законами «Про політичні партії» і «Про 
профспілки» професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, 
брати участь у політичній діяльності, займати будь-які інші оплачувані посади, виконувати 
іншу оплачувану роботу, окрім наукової, викладацької та творчої.
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СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

 Верховна Рада України –  
450 народних депутатів України  

Структура  
органів 

Функції  
і повноваження 

Законодавчий  
процес 

Голова Верховної Ради 
України 

Перший заступник  
і заступник Голови 

Верховної Ради України 

Комітети  

Контрольні  

Вето  
Президента України  
та його подолання 

Передача закону  
на підпис  

Президентові України 

Ухвалення закону 

Друге читання  
на пленарному засіданні 
Верховної Ради України 

Доопрацювання  
проекту закону 

Перше читання на 
пленарному засіданні 

Верховної Ради України 

Розгляд законопроекту  
в комітеті 

Законодавчі  Внесення законопроекту 

Бюджетні  

Інші  

Надзвичайні  

Адміністративні 

Установчі  

Зовнішньополітичні 

Спеціальні комісії 

Допоміжні  
органи 

Управління справами 
Верховної Ради України 

Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

Національна 
парламентська 

бібліотека 

Секретаріат Верховної 
Ради України 

Оприлюднення закону 

С  хема 2.5.1. Парламент – Верховна Рада України
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Схе   ма 2.5.2. Президент України – глава держави

 

Кабінет Міністрів України 

Структура  
виконавчої влади 

Функції і повноваження 
Кабінету Міністрів України 

Структура Кабінету 
Міністрів України 

Міністерства України  
та інші центральні органи 
виконавчої влади України 

(державні відомства, 
комітети) 

Місцеві  
державні адміністрації 

У сфері законодавства 

У галузі управління 

Внутрішньополітичні 

Три віце-прем’єр-міністри 
України 

Перший віце-прем’єр-
міністр України 

Прем’єр-міністр України 

У сфері охорони 
громадського порядку  

і боротьби зі злочинністю 

Органи виконавчої влади 

Бюджетні  

Інші 

У громадянській сфері 

Зовнішньополітичні  
і військові 

Міністри 

Керівники державних 
відомств, комітетів 

 

Громадянин України 

Президент України 

Вимоги  
(цензи) 

Органи  
та апарат 

Функції  
і повноваження 

Вік не менше  
ніж 35 років 

Не менше ніж 10 років 
проживання в Україні 

Право голосу 

Володіння  
державною мовою 

У громадській сфері 

Інші  

Секретаріат  
Президента України 

Рада національної 
безпеки і оборони 

України 

Надзвичайні  

Зовнішньополітичні  
і військові 

У судовій сфері  
і сфері прокуратури 

У галузі законодавства 

У галузі управління 

Внутрішньополітичні 

Інші 

Комісії  
при Президентові 

України 

Схема   2.5.3. Органи виконавчої влади в Україні
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Верховний Суд України 

Суди загальної 
юрисдикції 

Склад  
Вищої ради юстиції 

Принципи  
правосуддя 

Вищі спеціалізовані 
суди України 

Змагальність сторін  
та свобода в поданні ними 

суду своїх доказів  
і в доведенні перед судом 

їхньої переконливості 

Забезпечення апеляційного 
та касаційного оскарження 

рішення суду,  
крім випадків, 

установлених законом 

Генеральний прокурор 
України 

Міністр юстиції України 

Голова  
Верховного Суду України 

Забезпечення  
доведеності вини 

Законність  

Рівність усіх учасників 
судового процесу  

перед законом і судом 

17 членів, призначених: 
• Верховною Радою 

України – 3 члени; 
• Президентом України –  

3 члени; 
• З’їздом суддів України – 

3 члени; 
• З’їздом адвокатів України 

– 3 члени; 
• З’їздом представників 

юридичних вузів  
та наукових установ –  
3 члени; 

• Всеукраїнською 
конференцією 
працівників прокуратури 
– 2 члени 

Структура і засади судочинства 

Гласність судового процесу 
та його повне фіксування 

технічними засобами 

Обов’язковість  
рішення суду 

Апеляційні суди 

Місцеві суди 

Участь у здійсненні 
правосуддя народних 

засідателів і присяжних 

Поширення юрисдикції 
судів на всі правовідносини 

в державі 

Схема    2.5.4. Правосуддя в Україні
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Схема 2  .5.5. Структура Конституційного Суду України

 
Конституційний Суд України – 18 суддів 

Постійні комісії 

Колегія суддів Конституційного Суду 
України у справах  

за конституційними поданнями 

Засідання Конституційного Суду України (кворум – 11 суддів) 

Пленарне засідання Конституційного Суду України (кворум – 12 суддів) 

Тимчасові комісії 

Колегія суддів Конституційного Суду 
України у справах  

за конституційними зверненнями 
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Генеральна прокуратура 
України 

Система  Акти прокурорської 
діяльності 

Функції  
і повноваження 

Регіональні прокурори 

Місцеві прокуратури 

Військові прокуратури 

Позов (подання, заява)  

Нагляд за дотриманням 
законів при виконанні 

судових рішень  
у кримінальних справах,  

а також при 
застосуванні інших 

заходів примусового 
характеру, пов’язаних  

з обмеженням особистої 
свободи громадян 

Підтримання 
державного 

обвинувачення в суді 
Накази 

Прокуратура України  

Цивільний позов 

Апеляційна, касаційна 
скарга  

Представництво 
інтересів громадянина 

або держави в суді 

Нагляд за дотриманням 
законів органами, які 

здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, 

зізнання, досудове 
слідство 

Вказівки 

Схема 2   .5.6. Прокуратура в Україні
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Конституція України
Р о з д і л  VIII. Правосуддя

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

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції.
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і 

присяжних.
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на 

всій території України.
Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 

територіальності і спеціалізації.
Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.
Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами 

України.
Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не може бути без згоди Верховної 

Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.
Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, 

які призначаються на посаду судді вперше.
Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі:
1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;
2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
4) порушення суддею вимог щодо несумісності;
5) порушення суддею присяги;
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
7) припинення його громадянства;
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі його смерті. Держава забезпечує особисту 

безпеку суддів та їхніх сімей.
Стаття 127. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, 

народні засідателі і присяжні.
Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь 

у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та 
творчої.

На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин 
України, не молодший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи 
у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє 
державною мовою.

Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань 
юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів.

Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня 
встановлюються законом.

Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом.
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Стаття 128. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять років 
здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, 
обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом.

Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом 
таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом.

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону.
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.
Основними засадами судочинства є:
1) законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед 

судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 

встановлених законом;
9) обов’язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових 

юрисдикцій.
За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.
<…> Стаття 131. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:
1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад;
2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо 

несумісності;
3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України 

і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд Скарг на рішення про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент 
України, З’їзд суддів України, З’їзд адвокатів України, З’їзд представників юридичних вищих 
навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а 
Всеукраїнська конференція працівників прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, 
Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.

Р о з д і л  XI. Місцеве самоврядування
Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно 
вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі 
визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, 
встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати 

будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною 
власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються 
жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування строком на чотири роки.
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Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та 
міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, 
реорганізації, ліквідації визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють 
виконавчий апарат ради.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме 
і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад. 

<…>

Р о з д і л  XII. Конституційний суд України
Стаття 147. Конституційний Суд України е єдиним органом конституційної юрисдикції в 

Україні.
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових 

актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Стаття 148. Конституційний Суд України складається із вісімнадцяти суддів 

Конституційного Суду України.
Призидент України, Верховна Рада України та З’їзд суддів України призначають по шість 

суддів Конституційного Суду України.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день 

призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш 
як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною 
мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути 
призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні 
Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного 
голосування лише на один трирічний строк.

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності 
та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї 
Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.

Стаття 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.
Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; не менш як сорока п’яти 

народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, які 

є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.
Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету 

Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних 
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України 
для надання згоди на їх обов’язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок 
щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту.
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Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України 
визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають 
Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх 
розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, 
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і 
діями, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом 
порядку.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура 
розгляду ним справ визначаються законом.

Закон України «Про Конституційний Суд України»
Р о з д і л  I. Основи конституційного судоустрою

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Конституційного Суду України
Конституційни й Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. <...>
Стаття 2. Завдання Конституційного Суду України
Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції 

України як Основного Закону держави на всій території України.
<…> Стаття 5. Склад Конституційного Суду України
Конституційний  Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду 

України.
Президент України, Верховна Рада України та З’їзд суддів України призначають по шість 

суддів Конституційного Суду України.
Стаття 9. Строк повноважень суддів Конституційного Суду України
Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев’ять років без права 

бути призначеним повторно.

ГЛАВА 2. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Стаття 13. Повноваження Конституційного Суду України
Конституційний С уд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:
1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів 

Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість;

3) додержання конституційної  процедури розслідування і розгляду справи  про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 
Конституції України (254к/96-ВР);

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.
<…> Стаття 15. Підстави для визнання правових актів неконституційними
Підставами для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності 

правових актів повністю чи в їх окремих частинах є:
– невідповідність Конституції України;
– порушення встановленої Конституцією України  процедури їх розгляду, ухвалення або 

набрання ними чинності;
– перевищення конституційних повноважень при їх прийнятті.
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ГЛАВА 3. СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Стаття 16. Вимоги до судді Конституційного Суду України
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день 

призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або 
педагогічної роботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і  проживає в 
Україні  протягом останніх двадцяти років.

Судді Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та 
 профспілок, мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, 
обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, 
викладацької та творчої.

Стаття 17. Вступ на посаду судді Конституційного Суду України
Суддя Конституційного Суду України вступає на посаду з дня складення ним присяги 

судді Конституційного Суду України.
Суддя Конституційного Суду України при вступі на посаду складає присягу такого змісту: 

«Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати високі обов’язки судді Конституційного Суду 
України, забезпечувати верховенство Конституції України, захищати  конституційний лад 
держави, конституційні права та свободи людини і громадянина».

Суддя Конституційного Суду України складає присягу на засіданні Верховної Ради 
України, яке п роводиться за участю Президента України, а також Прем’єр-міністра України, 
Голови Верховного Суду України або осіб, які виконують їх повноваження.

ГЛАВА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Стаття 37. Друкований орган Конституційного Суду України
Друкованим органом Конституційного Суду України є «Вісник Конституційного Суду 

України».

Розділ II. Конституційне провадження
ГЛАВА 6. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Стаття 38. Форми звернення до Конституційного Суду України
Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та 

конституційне звернення.
Стаття 39. Конституційне подання 
Конституційне подання – це письмове клопотання до Конституційного Суду України 

про  визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним, про  визначення 
конституційності міжнародного договору або  про необхідність офіційного тлумачення 
Конституції України та законів України. Конституційним поданням є також звернення Верховної 
Ради України пр о дачу висновку щодо додержання кон ституційної процедури розслідування і 
розгляду справи про  усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

У конституційному поданні зазначаються: <…>
Стаття 40. Суб’єкти права на конституційне подання з питань прийняття рішень 

Конституційним Судом України
Суб’єктами права на конституційне подання з питань прийняття рішень Конституційним 

Судом України у випадках, передбачених пунктом 1 статті 13 цього Закону, є Президент 
України, не менш як сорок п’ять народних депутатів України (підпис депутата не відкликається), 
Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим.

Стаття 41. Суб’єкти права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним 
Судом України

Суб’єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним 
Судом України у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 статті 13 цього Закону, є:

за пунктом 2 – Президент України, Кабінет Міністрів України;
за пунктом 3 – Верховна Рада України;
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за пунктом 4 – Президент України, не менш як сорок п’ять народних депутатів України 
(підпис депутата не відкликається), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 
Верховний Суд України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування.

Стаття 42. Конституційне звернення
Конституційне звернення – це письмове клопотання до Конституційного Суду України 

про необхідні сть офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою 
забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а 
також прав юридичної особи.

У конституційному зверненні зазначаються: <…>

ГЛАВА 7. ПРОВАДЖЕННЯ В  СПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ
Стаття 56. Мова конституційного провадження
У Конституційному Суді України провадження ведеться, рішення, ухвали приймаються, 

висновки даються та оприлюднюються державною мовою.
Учасники конституційного провадження, які не володіють державною мовою, мають право 

користуватися послугами перекладача. Про свої наміри користуватися послугами перекладача 
учасники конституційного провадження своєчасно повідомляють Конституційний Суд України.

Стаття 57. Строки конституційного провадження
Строк провадження у справах за конституційними поданнями не повинен перевищувати 

трьох місяців.
У разі провадження за конституційним поданням, яке визнано Конституційним Судом 

України невідкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати одного 
місяця.

Строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати 
шести місяців.

Строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня прийняття 
процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі.

ГЛАВА 8. РІШЕННЯ І ВИСНОВКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Стаття 61. Рішення Конституційного Суду України
Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо конституційності 

законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
приймає рішення.

Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або 
в окремій його частині.

У разі якщо в процесі розгляду справи за конституційним поданням чи конституційним 
зверненням виявлено невідповідність Конституції України інших правових актів (їх окремих 
положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі, і які впливають на прийняття 
рішення чи дачу висновку у справі, Конституційний Суд України визнає такі правові акти (їх 
окремі положення) неконституційними.

Стаття 62. Висновок Конституційного Суду України
Конституційний Суд України дає висновки у справах з питань:
офіційного тлумачення Конституції України та законів України;
про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість;

щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Стаття 64. Окрема думка судді Конституційного Суду України
Окрема думка судді Конституційного Суду України, який підписав рішення чи висновок 

Конституційного Суду України, викладається суддею Конституційного Суду України у письмовій 
формі і додається до рішення чи висновку Конституційного Суду України.
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Стаття 67. Офіційне оприлюднення рішень і висновків Конституційного Суду України
Рішення і висновки Конституційного Суду України підписуються не пізніше семи днів після 

прийняття рішення, дачі висновку.
Рішення і висновки Конституційного Суду України офіційно оприлюднюються наступного 

робочого дня після їх підписання.
Рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів 

Конституційного Суду України публікуються у «Віснику Конституційного Суду України» та в 
інших офіційних виданнях України.

Президент України Л. Кучма
м. Київ, 16 жовтня 1996 року
№ 422/96-ВР 

ТЕСТИ
1. Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться:

а) у першу неділю березня четвертого року повноважень;
б) у першу неділю березня п’ятого року повноважень;
в) в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень.

2. Права законодавчої ініціативи не мають:
а) Президент України;
б) Конституційний Суд України;
в) Верховна Рада України;
г) Кабінет Міністрів України;
д) Національний банк України.

3. Законодавчими органами в Україні є:
а) Верховна Рада;
б) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
в) Верховний Суд;
г) Президент.

4. Президент України є:
а) главою держави;
б) главою виконавчої влади;
в) главою держави та виконавчої влади;
г) Верховним головнокомандувачем ЗСУ.

5. У разі дострокового припинення повноважень Президента їх тимчасово виконує:
а) Прем’єр-міністр;
б) Голова Верховної Ради;
в) Голова Верховного Суду;
г) Голова Секретаріату Президента.

6. Правосуддя в Україні здійснюється:
а) судовими й прокурорськими органами;
б)  виключно судами;
в) судами й військовими трибуналами;
г) службою безпеки України.

7. Прокуратура України є:
а) органом виконавчої влади;
б) органом судової влади;
в) самостійною структурою державної влади;
г) представницьким органом.
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8. Відповідність правових актів із Конституцією визначає:
а) Конституційний Суд України;
б) Верховний Суд України;
в) Господарський Суд України;
г) усі відповіді – правильні.

9. Чергові вибори Президента проводяться:
а) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента;
б) у першу неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента;
в) в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента;
г) будь-коли.

10. ГІрем’єр-Міністр призначається на посаду Верховною Радою України:
а) за поданням Президента України за пропозицією коаліції депутатських фракцій
    у Верховній Раді України;
б) за поданням Президента України;
в) за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді;
г) за поданням Кабінету Міністрів України.

11. До складу Кабінету Міністрів України входять:
а) Прем’єр-міністр;
б) Перший віце-прем’єр-міністр;
в) віце-прем’єр-міністри;
г) міністри;
д) Голова Служби безпеки України;
є) Голова Секретаріату Президента України.

12. Суддів Конституційного Суду України призначають (обирають):
а) Президент України;
б) Верховна Рада України;
в) З’їзд суддів України;
г) Вища рада юстиції України; 
д) Верховний Суд України.

13. Окремими законами визначаються особливості здійснення місцевого самовряду-
      вання:

а) в Автономній Республіці Крим;
б) м. Києві;
в) м. Севастополі;
г) с. Комаровичах;
д) м. Жмеринці.

14. Конституцію Автономної Республіки Крим приймає:
а) Верховна Рада АРК;
б) Верховна Рада АРК і затверджує Верховна Рада України;
в) Верховна Рада АРК і затверджує Президент України;
г) Верховна Рада України.

15. Верховна Рада АРК є:
а) законодавчим органом;
б) представницьким органом;
в) виконавчим органом;
г) представницьким та виконавчим органом.
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ЗАВДАННЯ
Прем’єр-міністр України В. Янукович, перебуваючи у відрядженнях за кордоном 

2007 р. зробив заяви, з яких випливає зміна зовнішньополітичного курсу України, зо-
крема поставив під сумнів необхідність вступу України в НАТО, не виключив можливості 
перебування Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 р.

Чи відповідають такі заяви Прем’єра його конституційним повноваженням та ін-
тересам України?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Конституція України обмежує вибори одного і того ж громадянина на посаду 

Президента двома термінами підряд. Чи не варто, на вашу думку, змінити цю норму?
2. Конституція України обмежує чи не обмежує кількості виборів одного й того ж 

громадянина України народним депутатом Верховної Ради України? Чи не варто, на 
вашу думку, обмежити обрання народним депутатом тої ж самої особи двома термінами 
підряд?

3. Чи не варто, на вашу думку, із словосполучення «народний депутат» вилучити 
слово «народний»?

4. Окремі політичні сили і державні діячі вже неодноразово ставили питання про 
необхідність реформування Верховної Ради у двопалатний парламент. До слова, воно 
виносилось навіть на Всеукраїнський референдум 16 квітня 2000 року. Ваше ставлення 
до нього.

5. Кому повинен служити народний депутат Верховної Ради України: виборцям, які 
голосували за його партію (блок), чи всьому народу України? Пошукайте відповідь на це 
питання в Конституції України.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Історія і правовий статус парламенту та парламентаризму в Україні.
2. Історія та правовий статус інституту президентства в Україні.
3. Історія та правовий статус виконавчої влади в Україні.
4. Місцеве самоврядування, його розвиток та становлення в Україні.
5. Система органів судової влади за Конституцією України.
6. Правоохоронні органи в Україні.
7. Законодавчий процес в Україні.
8. Конституційно-правовий статус органів Прокуратури України.
9. Конституційний Суд України.
10. Прокуратура України.
11. Конституційно-політична реформа в Україні: за і проти.
12. Адміністративно-територіальний устрій України.
13. Конституційно-правовий статус АРК, м. Києва та м. Севастополя.
14. Правосуддя в Україні.
15. Конституційно-правовий статус народного депутата України.
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КРОСВОРДИ

Кросворд 2.5.1
1

1
2

3
4
5
6

7
8

9

По вертикалі: 1. Загальновживана у світі назва законодавчого і представницького 
органу (ключове слово).

По горизонталі: 1. Міжнародна назва голови парламенту або однієї з його палат; 
2. Нормативно-правовий акт; 3. Порядок (спосіб) формування представницьких органів 
та інших органів влади шляхом голосування; 4. Посада народного депутата, який 
очолює Верховну Раду України; 5. Прізвище Голови Верховної Ради УРСР, обраного 
депутатами першого демократичного скликання у 1990 р.; 6. Галузевий орган Верховної 
Ради України; 7. Прізвище Голови Української Центральної Ради; 8. Дія, за яку народні 
депутати можуть нести юридичну відповідальність; 9. Особа, обрана до законодавчого 
чи представницького органу України.

Кросворд 2.5.2

По вертикалі: 1. Глава держави Україна (ключове слово).
По горизонталі: 1. Урочиста обіцянка, яку складають Президент і народні депутати 

Верховної Ради України перед вступом на посаду; 2. Урочиста церемонія введення 
на посаду глави держави; 3. Акт, яким глава Української держави може зупинити 
запровадження в дію закону, ухваленого Верховною Радою України; 4. Розпорядження 
Президента України з певного питання, обов’язкове до виконання у відповідних 
структурах державного апарату; 5. Автор проекту Конституції, в якій вперше в Україні 
було вжито слово «президент»; 6. Одна з підстав дострокового припинення повноважень 
Президента України; 7. Недовір’я (звинувачення) Президенту, висловлене Верховною 
Радою України; 8. Прізвище Президента України, обраного в третьому турі голосування; 
9. Президент України, який забезпечує державний суверенітет, територіальну цілісність 
України, додержання Конституції України, права та свободи людини і громадянина.

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9
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Кросворд 2.5.3
1

1
2

3
4

По вертикалі: 1. Найвищий орган виконавчої влади у державі (ключове слово).
По горизонталі: 1. Прізвище Прем’єр-міністра і Президента України; 2. Прізвище 

Прем’єр-міністра України, який має звання генерала; 3. Ім’я Прем’єр-міністра України; 
4. Нормативно-правовий акт, який видає Кабінет Міністрів України.

Кросворд 2.5.4
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

По вертикалі: 1. Судочинство (ключове слово).
По горизонталі: 1. Найвищий орган Верховного Суду України; 2. Рішення суду про 

винність або невинність підсудного у скоєнні злочину; 3. Збірна назва законодавчого 
органу; 4. Правовий акт глави держави, за яким конкретна особа звільняється від 
покарання або це покарання пом’якшується; 5. Найвища посадова особа Верховного Суду 
України; 6. Одна з основних засад судочинства в Україні; 7. Психічний стан людини, коли 
вона в момент вчинення правопорушення могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) 
і керувати ними; 8. Посадова особа, яка приймає рішення про помилування;. 9. Орган, 
який здійснює судочинство; 10. Особа, яка здійснює судочинство.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
За своїм статусом розрізняють парламенти президентських, парламентських, 

мішаних республік та монархій. За структурою є два види парламентів: однопалатні і 
двопалатні.

В Україні парламент називається Верховна Рада, складається із 450 депутатів, які 
обираються на п’ятирічний строк. Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади.

Главою держави Україна є Президент, який обирається на п’ять років. До кандидата 
в Президенти встановлено такі вимоги: досягнення 35 років, право голосу проживання 
10 останніх років перед вибором в Україні, володіння державною мовою.
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА (ПРИМІРНА)
ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Мета і завдання дисципліни
Мета: вивчення основ історичного й теоретичного розвитку українського 

конституціалізму, базових положень Конституції України студентами вузу, а також 
окремих аспектів конституційного права зарубіжних країн.

Завдання: домогтись опанування студентами знань з історії та теорії конституційного 
процесу в Україні, прав, свобод та обов‘язків людини і громадянина, конституційного 
регулювання виборів і референдумів, статусу Верховної Ради, Президента, Кабінету 
Міністрів України та інших органів виконавчої влади, Прокуратури, правосуддя, 
Конс титуційного суду в Україні, Автономної Республіки Крим. Органів місцевого 
самоврядування і територіального устрою України, навчити їх користуватися консти-
туційними нормами й тлумачити їх.

Зміст дисципліни
Тема 1. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні
1. Початки конституціоналізму та конституційного процесу в Україні.
2. Конституція Пилипа Орлика – перша конституція у світі.
3. Проекти конституцій бездержавної доби.
4. Конституційні акти й Конституції У HP, ЗУНР, Карпатської України, УРСР.
5. Новітній конституційний процес в Україні.

Тема 2. Основні характеристики Конституції України як Основного Закону 
держави

1. Поняття конституції.
2. Функції конституції.
3. Класифікація конституцій.
4. Порядок ухвалення конституцій.
5. Порядок внесення змін і доповнень до конституції.
6. Форма Конституції.

Тема 3. Конституційне право: поняття, предмет, наука, суб’єкти, джерела 
(порівняльний аналіз теорії вітчизняної і зарубіжної наук конституційного права)

1. Поняття галузі, інституту, предмет конституційного права України.
2. Конституційне право як наука.
3. Суб’єкти конституційного права.
4. Джерела конституційного права.

Тема 4. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в конституціях 
України і зарубіжних країн

1. Поняття, основні етапи розвитку прав, свобод та обов’язків людини і 
громадянина, їх конституційного статусу.

2. Конституційні види прав та свобод людини і громадянина (фізичні, економічні, 
гуманітарні, особистісні, політичні).

3. Конституційні обов’язки людини і громадянина.
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Тема 5. Міжнародно-правові і внутрішньодержавні засоби забезпечення й 
захист основних прав людини, нації, національних меншин

1. Міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення й захист основних 
прав людини.

2. Міжнародно-правові засоби, спрямовані на здійснення та захист прав нації.
3. Міжнародно-правові засоби, спрямовані на здійснення та захист специфічних 

прав національних меншин.
4. Внутрішньодержавні засоби забезпечення й захист основних прав людини, нації, 

національних меншин.

Тема 6. Забезпечення і захист основних прав національних меншин в консти-
туціях України XX ст.

1. Основні права національних меншин в:
• Конституції Української Народної Республіки;
• Законах про тимчасовий державний устрій України;
• Основному державному законі Української Народної Республіки;
• Тимчасовому Основному законі ЗУНР;
• Конституціях УРСР;
• Конституції України.

Тема 7. Громадянство України
1. Поняття громадянства України.
2. Принципи громадянства України.
3. Набуття і припинення громадянства України.
4. Повноваження Президента України та державних органів, які беруть участь у 

вирішенні питання громадянства.

Тема 8. Правове регулювання виборів та референдуму в конституціях України 
та зарубіжних країн

1. Поняття безпосередньої і представницької демократії та форм їх здійснення.
2. Правовий статус та історія виборів і референдумів в Україні та за її межами.
3. Конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.
4. Конституційний інститут всеукраїнського, місцевого й АРК референдумів.

Тема 9. Верховна рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні, 
парламент України

1. Вибори й конституційний статус народних депутатів.
2. Конституційні питання організації роботи Верховної Ради України.
3. Повноваження Верховної Ради України.
4. Питання, які визначаються або встановлюються виключно законами України.
5. Конституційні питання законодавчого процесу.

Teма 10. Конституційний статус Президента України
1. Інститут президенства в Україні і світі (історичні традиції).
2. Порядок обрання Президента України.
3. Конституційні повноваження Президента України.
4. Конституційне регулювання (питань припинення повноважень Президента 

України.
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Тема 11. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів 
виконавчої влади

1. Система органів виконавчої влади в Україні.
2. Кабінет міністрів України – вищий орган виконавчої влади.
3. Конституційний статус місцевих державних адміністрацій.
4. Нормативно-правові акти та інші акти КМУ, міністерств, місцевих державних 

адміністрацій.

Тема 12. Конституційний статус Прокуратури, правосуддя, Конституційного 
суду в Україні

1. Структура та завдання органів прокуратури.
2. Конституція про основні засади судочинства, судову систему, статус суддів і 

Вищої ради юстиції в Україні.
3. Конституція України про статус Конституційного суду України.

Тема 13. Територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної 
Республіки Крим (АРК) і місцевого самоврядування

1. Конституційне регулювання системи адміністративно-територіального устрою 
України.

2. Особливості конституційного статусу АРК.
3. Поняття, принципи, органи місцевого самоврядування.
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16. Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів. Закон України від 04. 02. 
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17. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Закон України 
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20. Про статус місцевих рад народних депутатів. Закон України від 04. 02. 1994. 
21. Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування. 

Закон України від 26. 03. 1992.
22. Про центральну виборчу комісію. Закон України від 17. 12. 1997.
23. Про всеукраїнські та місцеві референдуми. Закон України від 03. 07. 1991.
24. Про Всеукраїнський референдум. Закон України від 06. 11. 2012.
25. Про об’єднання громадян. Закон України від 16. 06. 1992.
26. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23. 04. 1991.
27. Про Збройні Сили України. Закон України від 06. 12. 1991.
28. Про загальний військовий обов’язок і військову службу. Закон України від 25. 03. 

1992.
29. Про конституційний Суд України. Закон України від 16. 10. 1996.
30. Про Вищу Раду Юстиції. Закон України від 15. 01. 1998.
31. Про арбітражний суд. Закон України від 04. 06. 1991.
32. Про статус суддів. Закон України від 15. 12. 1992.
33. Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» Закон України від 

21. 06. 2001.
34. Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» Закон України від 

21. 07. 2001.
35. Про внесення змін до Закону України «Про органи суддівського самоврядування» 

Закон України від 21. 07. 2001.
36. Про внесення змін до Закону України «Про кваліфікайні комісії, кваліфікаційну 

атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» Закон України від 
21. 07. 2001.

37. Про внесення змін до Закону України «Про міліцію», «Про попереднє ув’язнення», 
«Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» Закон 
України від 21. 07. 2001.

38. Про прокуратуру. Закон України від 14. 10.2014.
39. Про міліцію. Закон України від 20. 12. 1990.
40. Про службу безпеки України. Закон України від 2. 03. 1992.
41. Про Автономну Республіку Крим. Закон України від 17. 03. 1995.
42. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон України від 
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ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ (МОДУЛЬНИХ) ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
«ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

Питання № 1
1. Конституційне право як галузь і наука права.
2. Джерела і суб’єкти конституційного права.
3. Поняття конституції, способи ухвалення та внесення змін до конституцій.
4. Структура і загальні засади Конституції України.
5. Конституційне закріплення форми держави Україна (правління, устрій, політичний 

режим).
6. Конституційне закріплення державності української мови та державних символів.
7. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні (до початку 

ХVІІІ ст.).
8. Конституція Пилипа Орлика.
9. Українські конституційні проекти ХІХ – початку ХХ ст.
10. Конституційний процес в УНР і в Українській державі.
11. Конституційний процес в ЗУНР, Карпатській Україні, еміграції.
12. Конституційний процес в УРСР.
13. Конституційний процес у державі Україна.
14. Основні етапи розвитку та міжнародно-правові засади забезпечення основних 

прав людини і нації.
15. Конституційні права, свободи і обов’язки людини та громадянина, нації, людства.
16. Конституційний статус фізичних прав і свобод людини в Україні.
17. Конституційний статус особистих прав і свобод людини в Україні.
18. Конституційний статус гуманітарних (культурних) прав і свобод людини в Україні.
19. Конституційний статус соціально-економічних прав і свобод людини в Україні.
20. Конституційний статус політичних прав і свобод людини в Україні.
21. Конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.
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22. Конституційний інститут всеукраїнського та місцевого референдумів.
23. Інститут громадянства: історія і сучасність.
24. Конституційні права національних меншин, іноземців та осіб без громадянства в 

Україні.
25. Вибори, організація роботи, структура і повноваження Верховної Ради.
26. Конституційний статус народного депутата України.
27. Порядок обрання і повноваження Президента України, підстави і наслідки їх 

дострокового припинення.
28. Система органів виконавчої влади в Україні.
29. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.
30. Адміністративно-територіальний устрій України.
31. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.
32. Конституційний статус органів місцевого самоврядування.
33. Конституційний статус правосуддя України.
34. Конституційний статус Конституційного Суду в Україні.
35. Конституційний статус Прокуратури України.

Питання № 2

Тести
1. Першою писаною конституцією у світі є конституція:

1) США;
2) Польщі;
3) Франції;
4) України.

2. З наведеного переліку українських держав і державних утворень власну писану 
конституцію мали:

1) Київська Русь–Україна;
2) Галицько-Волинська держава;
3) Запорозька Січ;
4) Козацько-Гетьманська держава;
5) Українська Народна Республіка;
е) Українська держава (Гетьманат);
є) Західно-Українська Народна Республіка; 
ж) Карпатська Україна;
з) Радянська Україна;
и) держава Україна.

3. Чинну Конституцію України ухвалено:
1) 16 липня 1990 р.;
2) 8 червня 1995 р.;
3) 28 червня 1996 р.;
4) 16 квітня 2000 р.

4. Скільки конституцій України було офіційно ухвалено впродовж ХХ ст.:
1) одну;
2) три;
3) п’ять;
4) вісім;
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5) десять;
е) інше (скільки?)

5. «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького» написали:
1) П. Орлик, А. Войнаровський, Г. Герцик;
2) І. Мазепа, П. Дорошенко, Ю. Андрузький;
3) М. Міхновський, М. Грушевський, М. Драгоманов.

6. Михайло Драгоманов розробив конституційний проект:
1) «Начерки Конституції Республіки»;
2) «Проэктъ основаній устава украинского общества «Вольный союзъ» – «Вільна 

спілка»»;
3) «Конституційне питання і українство в Росії».

7. «Основний Закон «Самостійної України» – Спілки народу українського» передбачав:
1) повну політичну самостійність України;
2) автономію України в складі Російської республіки;
3) федеративний устрій України;
4) створення президентської республіки;
5) створення парламентської республіки;
е) обрання двопалатного парламенту.

8. Конституційне право – це:
1) галузь права;
2) юридична наука;
3) навчальна дисципліна;
4) усі відповіді – правильні.

9. У світовій практиці ухвалення конституцій використовують такі способи (процедури):
1) дарування;
2) заповіту;
3) народні (демократичні);
4) договірні;
5) мішані; 
е) доручення.

10. Термін «конституція» з латинської мови означає:
1) устрій;
2) побудова;
3) договір;
4) угода.

11. Які країни світу мають неписану конституцію:
1) Великобританія;
2) Ізраїль;
3) Нова Зеландія;
4) Польща;
5) Парагвай?

12. Термін «конституціалізм» означає таке:
1) розвиток конституційної науки;
2) обмеження державної влади законами;
3) процедура ухвалення конституції;
4) порядок внесення змін до конституції.

13. За способом ухвалення чинна Конституція України класифікується як:
1) дарована (октройована);
2) народна (демократична);
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3) договірна;
4) мішана.

14. Людські та громадянські права, свободи і обов’язки, закріплені Конституцією України:
1) є вичерпними;
2) не є вичерпними;
3) не встановлені.

15. В Україні є обов’язковою освіта:
1) початкова;
2) неповна середня;
3) повна загальна середня.

16. Перший міжнародно-правовий акт щодо захисту основних прав і свобод людини 
називався:

1) Загальна декларація прав людини;
2) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
3) Декларація про права та розвиток;
4) Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод.

17. Не мають права голосу на виборах:
1) пенсіонери;
2) непрацездатні;
3) ув’язнені;
4) недієздатні.

18. Сільського, селищного, міського голову:
1) обирають депутати місцевих органів самоврядування;
2) обирають жителі даного села, селища, міста;
3) призначає Президент України;
4) призначає голова обласної адміністрації.

19. Право голосу на референдумі мають:
1) громадяни України; 
2) особи без громадянства;
3) іноземні громадяни;
4) особи з подвійним громадянством.

20. Інститут громадянства в Україні було започатковано:
1) Законами Української Центральної Ради 1918 р.;
2) законом, підписаним Гетьманом П. Скоропадським 1918 р.;
3) Конституцією УРСР від 1919 р.;
4) законом України 1991 р.

21. Набуття громадянства здійснюється в порядку:
1) філіації;
2) натуралізації;
3) міграції;
4) еміграції.

22. Припинення громадянства здійснюється в такому порядку:
1) еміграції;
2) виходу з громадянства;
3) втрати громадянства;
4) позбавлення громадянства.

23. Слово «референдум» з латинської українською мовою перекладається як:
1) вибори;
2) голосування;
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3) те, що належить народові;
4) те, що має бути повідомлене.

24. З 1991 р. референдуми в Україні проводились:
1) один раз;
2) два рази;
3) три рази;
4) чотири рази.

25. Мажоритарна виборча система передбачає голосування:
1) за окремих кандидатів; 
2) кандидатів за списками партійних партій і блоків;
3) і за одних, і за інших.

26. В Україні обирають:
1) Верховну Раду;
2) Президента;
3) Кабінет Міністрів;
4) міських голів;
5) голів обласних держадміністрацій.

27. Представницька (опосередкована) демократія передбачає: 
1) пряму участь людини (громадянина) в управлінні суспільством державою;
2) участь людини (громадянина) в управлінні суспільством і державою через виборних 

представників;
3) участь людини (громадянина) в роботі керівних органів виконавчої влади.

28. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. було проголосовано питання:
1) «Чи підтримуєте Ви Акт проголошення незалежності України Верховною Радою 

України 24 серпня 1991 р.?»;
2) «Чи вважаєте Ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною 
мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності?»;

3) «Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу Радянських Суверенних 
Держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?».

29. Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться:
1) у першу неділю березня четвертого року повноважень;
2) у першу неділю березня п’ятого року повноважень;
3) в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень.

30. Права законодавчої ініціативи не мають:
1) Президент України;
2) Конституційний Суд України;
3) Верховна Рада України;
4) Кабінет Міністрів України;
5) Національний банк України.

31. Законодавчими органами в Україні є:
1) Верховна Рада;
2) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;
3) Верховний Суд;
4) Президент.

32. Президент України є:
1) главою держави;
2) главою виконавчої влади;
3) главою держави та виконавчої влади.
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33. У разі дострокового припинення повноважень Президента їх тимчасово виконує:
1) Прем’єр-міністр;
2) Голова Верховної Ради;
3) Голова Верховного Суду;
4) Голова Секретаріату Президента.

34. Правосуддя в Україні здійснюється:
1) судовими й прокурорськими органами;
2) виключно судами;
3) судами й військовими трибуналами.

35. Прокуратура України є:
1) органом виконавчої влади;
2) органом судової влади;
3) самостійною структурою державної влади.

36. Відповідність правових актів із Конституцією визначає:
1) Конституційний Суд України;
2) Верховний Суд України;
3) Господарський Суд України;
4) усі відповіді – правильні.

37. Чергові вибори Президента проводяться:
1) в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Президента;
2) у першу неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента;
3) в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень Президента.

38. Прем’єр-Міністр призначається на посаду Верховною Радою України:
1) за поданням Президента України за пропозицією коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України;
2) за поданням Президента України;
3) за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

39. До складу Кабінету Міністрів України входять:
1) Прем’єр-міністр;
2) Перший віце-прем’єр-міністр;
3) віце-прем’єр-міністри;
4) міністри;
5) Голова Служби безпеки України;
6) Голова Секретаріату Президента України.

40. Суддів Конституційного Суду України призначають (обирають):
1) Президент України;
2) Верховна Рада України;
3) З’їзд суддів України;
4) Вища рада юстиції України;
5) Верховний Суд України.

41. Окремими законами визначаються особливості здійснення місцевого самоврядування:
1) в Автономній Республіці Крим;
2) м. Києві;
3) м. Севастополі;
4) с. Комаровичах;
5) м. Жмеринці.

42. Конституцію Автономної Республіки Крим приймає:
1) Верховна Рада АРК;
2) Верховна Рада АРК і затверджує Верховна Рада України;
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3) Верховна Рада АРК і затверджує Президент України;
4) Верховна Рада України.

43. Верховна Рада АРК є:
1) законодавчим органом;
2) представницьким органом;
3) виконавчим органом;
4) представницьким та виконавчим органом.

Питання № 3
Завдання

1. У преамбулі Конституції США 1787 р. зазначено: «Ми, народ Сполучених Штатів, 
заради утворення досконалішої спілки, утвердження правосуддя, збереження спокою в 
краї, налагодження спільної оборони, сприяння загальному добробуту й забезпечення 
нам та нашим нащадкам благ свободи установлюємо й запроваджуємо цю Конституцію 
для Сполучених Штатів Америки».

Про яку форму державного правління йдеться в цій преамбулі? Порівняйте її з 
преамбулою Конституції України. А одну і другу порівняйте з преамбулою Основного 
Закону Федеративної Республіки Німеччини (1949 р.): «Усвідомлюючи свою 
відповідальність перед Богом і людьми, натхнені бажанням охороняти свою національну 
і державну єдність і служити справі миру в усьому світі як рівноправний член в об’єднанні 
Європи, німецький народ … прийняв у силу своєї установчої влади дійсні Основні закони 
Федеративної Республіки Німеччини».

2. Проаналізуйте нижчевказану ст. 99 Конституції України і встановіть у ній гіпотезу, 
диспозицію та санкцію: «Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності 
грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного 
банку України».

3. У ст. 53 Конституції України сказано, що громадяни мають право «безоплатно» 
здобути освіту. Учені-філологи вважають, що правильно писати «безплатно». А як на 
вашу думку?

4. Ст. 67 та інші статті згадують про «доходи» громадян. Мовники вважають, що 
українською мовою треба писати і говорити «прибутки». А ви як думаєте?

5. 19 січня 1995 р. у друкованому органі Верховної Ради України газеті «Голос 
України» було надруковано статтю «історика» з Донецька Дмитра Корнілова «Як українці 
боролись за двомовність». Її автор вдався до звичного для російських шовіністів в Україні 
і поза нею безцеремонного перекручування, псевдонаукового, зневажливого тлумачення 
окремих подій, що їх висмикнуто із контексту української історії. Львівський історик Ігор 
Бегей згідно із загальноприйнятими в демократичному світі уявленнями про полеміку 
запропонував редакції газети статтю під назвою «Мова – поперек горла. А хліб смакує!», 
в якій на основі першоджерел спростовував україножерські вигадки донецького автора. 
Відповідальні працівники часопису високо оцінили запропонований матеріал, але в його 
публікації делікатно відмовили на тій підставі, що статтю Д. Корнілова лобіював «один із 
народних депутатів Верховної Ради України», з яким редакції газети, мовляв, не хотілось 
би конфліктувати.

Чи є в діях працівників редакції порушення конституційних прав і свобод І. Бегея? 
Чи можна вважати, що представники титульної нації в Україні мають такі ж права, як 
і представники національних меншин?
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6. Кабінет Міністрів України (Прем’єр-Міністр – Ю. Тимошенко) відмовився виконувати 
Укази Президента України В. Ющенка, відіслав їх назад у його Секретаріат, посилаючись 
при цьому на нові конституційні норми, що набули чинності з 01. 01. 2006 р.

Чи правильні дії Кабінету Міністрів? Відповідь обґрунтуйте.
7. Прем’єр-міністр України В. Янукович, перебуваючи у відрядженнях за кордоном, 

зробив заяви, з яких випливає зміна зовнішньополітичного курсу України, зокрема 
поставив під сумнів необхідність вступу України в НАТО, не виключив можливості 
перебування Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 р.

Чи відповідають такі заяви Прем’єра його конституційним повноваженням та 
інтересам України?

8. На початку грудня 2014 р. Президент України П. Порошенко своїм указом надав 
громадянство України трьом іноземцям – А. Абромавічусу, О. Яресько, О. Квіташвілі. 
Двоє з них на день набуття громадянства не знали української державної мови, один – 
проживав на території України менше п’яти років. Через кілька годин після видання Указу 
вони були затверджені на посади міністрів України рішенням Верховної Ради України.

Чи правомірні дії Президента і Верховної Ради України? У пошуках правильної 
відповіді зверніться до норм Закону України «Про громадянство».

10. 26 жовтня 2014 р. відбулися вибори депутатів до Верховної Ради України. Згідно з 
чинним законодавством за добу до проведення виборів забороняється будь-яка агітація 
учасниками передвиборчого процесу.

25 жовтня 2014 р. на одному із українських телеканалів Президент України П. По-
рошенко брав участь як Головнокомандувач Збройними Силами, а Прем’єр-Міністр 
А. Яце нюк звертався до громадян з нагоди їх участі у виборах.

У виборах за пропорційною системою брав участь «Блок Петра Порошенка» і партія 
«Народний фронт», голово якої був А. Яценюк.

Дайте правову оцінку ситуації.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Цивільне право, особисті немайнові відносини, джерела цивільного права, принципи 

цивільного законодавства, цивільні правовідносини, суб’єкти цивільних правовідносин, 
цивільна правоздатність, цивільна дієздатність, об’єкти цивільних правовідносин, речі, 
дії, результати інтелектуальної творчості, суб’єктивне цивільне право, суб’єктивний 
цивільний обов’язок, правочин, представництво обов’язкове, представництво 
добровільне, представництво комерційне, довіреність (доручення), строки, терміни, 
позовна давність.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентам опанувати загальні засади теорії цивільного права як однієї з 

провідних галузей права, а саме його поняття, предмет, джерела, цивільні правовідносини, 
правочини, представництво, строки і терміни, навчити застосовувати набуті знання в 
повсякденному житті.

ПЛАН
1. Поняття і предмет цивільного права.
2. Джерела цивільного права.
3. Цивільні правовідносини та їхні елементи.
4. Правочини: поняття, види і форми.
5. Представництво.
6. Строки і терміни в цивільному праві. Позовна давність.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (ст. 8, 13, 14, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 

41, 42, 54, 85 (п. 36), 92 (п. 5, 7, 8, 22), 116 (п. 3, 5), 142, 143).
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. 
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.
4. Б о й к о  М. Ф., С п і в а к  В. М., Х а з і н  М. А. Цивільно-правові документи. Зразки. 

– К.: Наук. думка, 1996, 2001.
5. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотип. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
6. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
7. Цивільне право України: Підручник / За ред. О. Дзери та Н. Кузнєцової: У 2-х кн. – 

2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2004.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Делікт (від лат. delictum – провина, проступок) – правопорушення, тобто незаконна 

дія, проступок, злочин. Залежно від норм, які порушено, розрізняють делікти цивільно-
правові, адміністративно-правові, трудові, дисциплінарні, кримінально-правові.

Емфітевзис (лат. emphyteusis – букв. вростання) – довгострокове відчужуване та 
успадковане право користування чужою земельною ділянкою.

Казус (лат. сasus – випадок) – 1) випадок, окремий факт; 2) юр. випадок на відміну від 
злочину; дія, що має зовнішні ознаки злочину, але позбавлена елементу вини, тобто така, 
в якій той, хто її вчинив, не виявив ні умислу, ні обережності, а тому некарана.

Колізія (лат. сollisio, від collido – стикаюся) – зіткнення протилежних сил, прагнень 
або інтересів.
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Комітент (від лат. committens – який доручає) – особа, яка дає доручення іншій особі 
(комісіонерові) укласти певну угоду або кілька угод від імені останнього, але за рахунок 
комітента.

Консенсус (лат. – згода, одностайність) – вироблення та ухвалення колегіальних 
рішень шляхом не голосування, а пошуку прийнятних для всіх формулювань, узгодження 
позицій усіх сторін, що беруть участь у зібранні.

Сервітут (лат. servitus – невільництво, підлеглість, повинність) – 1) право обмеженого 
користування чужою річчю, тобто такою, що належить на праві власності іншій особі; 2) 
сервітут міжнародний – обмеження суверенітету держави над її територією на користь 
іншої держави або держав, наприклад, розташування військових баз.

Суперфіцій (від лат. superfi cies – поверхня) – право користування чужою земельною 
ділянкою для забудови. Так само, як емфітевзис, є різновидом прав на чужі речі.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
Готуючи відповіді на питання цього і наступного занять, треба проникнутися 

усвідомленням особливої, провідної ролі цивільного права у правовій системі будь-
якої країни, у тому числі України. Як галузь права воно сформувалося ще в Давньому 
Римі – цивільне право, яке регулювало цивільні відносини, передусім право власності, 
зобов’язальне право, зокрема договори. Особливі заслуги у його формуванні належать 
так званій золотій п’ятірці римських юристів: Гай, Павло Юлій, Папініан Емілій, Ульпіан 
Доміцій, Модестін Гереній.

Згодом Римське приватне право було запозичене багатьма країнами світу і стало 
основою сучасної цивілістики. Першим Цивільним кодексом України вважається Зібрання 
малоросійських прав 1807 р. 

16 грудня 1922 р. було затверджено Цивільний Кодекс УСРР/УРСР, який набув 
чинності 1 лютого 1923 р. і діяв до 1 січня 1964 р. 18 липня 1963 р. було ухвалено 
Цивільний кодекс УРСР/України, що діяв від 1 січня 1964 р. до 16 січня 2003 р., себто 
до дати набуття чинності новим Цивільним кодексом, прийнятим Верховною Радою 
України. Цивільні кодекси загальноприйнято вважати другою конституцією держави. 
Кожний із нас, переважно не завважуючи цього, є учасником цивільних правовідносин чи 
не щодня, а то й кілька разів на день.

Також слід пам’ятати, що термін «цивільне право» вживається і для визначення 
цивільно-правової науки та відповідної навчальної дисципліни.

1. Поняття і предмет цивільного права
Цивільним законодавством регулюються особисті 
немайнові та майнові відносини (цивільні відноси-
ни), засновані на юридичній рівності, вільному воле-
виявленні, майновій самостійності їх учасників.

І з  с т. 1  Ц и в і л ь н о г о  к о д е к с у  У к р а ї н и

З попередніх занять уже відомо, що норми кожної галузі права регулюють певну 
сукупність однорідних суспільних відносин. Галузь цивільного права врегульовує 
передусім особисті немайнові відносини (життя, здоров’я, честь, гідність, ім’я, 
авторство), які знову ж поділяються на такі групи:

1) особисті права, пов’язані з майновими (особисті права авторів у галузі науки, 
літератури, мистецтва, наукових відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, 
інші результати розумової праці);
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2) особисті права, які виникають та існують незалежно від майнових (право 
на ім’я, честь, гідність, ділову репутацію, таємниці листування і телефонних розмов, 
щоденникових та інших записів тощо).

Також цивільне право врегульовує майнові відносини в суспільстві. Щоправда, 
не всі, а лише ті, які зумовлені використанням товарно-грошової форми (г – т – г), де 
сторони є юридично рівними між собою, а їхні стосунки будуються на основі обопільної 
згоди. Наприклад, покупець – продавець, пасажир – перевізник і т. ін.

Решта майнових відносин регулюється сумісними галузями права.
Отож, цивільне право – це сукупність правових норм (галузь національного права), 

які врегульовують особисті немайнові і майнові відносини, засновані на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

А отже, предметом цивільно-правового регулювання є:
1) особисті немайнові відносини, що виникають у зв’язку із здійсненням особистих прав;
2) майнові відносини, що є конкретними вольовими економічними відносинами з 

приводу володіння, користування і розпоряджання власністю (засоби виробництва, 
предмети споживання, інші матеріальні блага).

Варто зазначити, що в попередньому Цивільному кодексі УРСР (від 1963 р.) на перше 
місце було поставлено майнові, а на друге – немайнові відносини.

2. Джерела цивільного права
Цивільний кодекс вважається 
другою конституцією держави.

Це питання виділено в окремий пункт заняття з огляду на важливість цивільного 
законодавства взагалі і ознайомлення з новим Цивільним кодексом України (ЦКУ) 
зокрема.

Треба мати на увазі, що загальними засадами, особливостями і принципами 
цивільного законодавства, згідно зі ст. 3 ЦКУ є:

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, установлених 

Конституцією України та законом;
3) свобода договору;
4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
5) судовий захист цивільного права та інтересу;
6) справедливість, добросовісність і розумність.
Два останні пункти цих засад безпосередньо випливають із 8-ї статті Конституції 

України, яка посідає перше місце серед джерел цивільного права, зрештою, як й інших 
галузей права. Також студент має опрацювати такі її статті: 13, 14, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 
31, 32, 41, 85 (п. 36), 92 (п. 5, 7, 8, 22), 116 (п. 3, 5), 142, 143. Особливим джерелом 
цивільного права, звичайно, є Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р., 
який набув чинності з 01. 01. 2004 р. Він побудований на приватно-правових засадах, 
складається із 6 книг, 90 глав та 1308 статей. Книга перша називається «Загальні 
положення», друга – «Особисті немайнові права фізичної особи», третя – «Право 
власності та інші речові права», четверта – «Право інтелектуальної власності», 
п’ята – «Зобов’язальне право», шоста – «Спадкове право». Далі студент мав би дати 
розлогішу характеристику кожної з цих книг. Допоможе в цьому запропонований нижче 
стислий огляд окремих новел чинного Цивільного кодексу. 
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Книга перша
Виходячи з того, що цивільне право врегульовує передусім немайнові відносини, 

законодавець у 1-й статті нового ЦКУ поставив їх на перше місце, а майнові відносини, 
які в попередньому Цивільному кодексі були на першому місці, – на друге.

Статтю 3 «Загальні засади цивільного права», повністю наведену вище, можна 
вважати преамбулою, увертюрою до всього Кодексу.

Серед новел цієї книги особливу увагу слід звернути на статті: 7 – «Звичаї», 8 – 
«Аналогія», 19 – «Самозахист цивільних прав», 23 – «Відшкодування моральної шкоди». 
Так, уже на початку 90-х років минулого століття взагалі не визнавалось відшкодування 
за моральну шкоду. У новому Кодексі, до слова, не встановлені ані мінімальні, ані 
максимальні суми відшкодування за моральну чи майнову шкоду – їх визначає суд.

Надається повна цивільна дієздатність фізичним особам, які досягли шістнадцяти 
років і працюють за трудовим договором, хочуть займатися підприємницькою діяльністю, 
а також неповнолітнім особам, які записані матір’ю або батьком дитини. Є зміни в 
обмеженні цивільної дієздатності особи (ст. 36) та визнання її недієздатною (ст. 39).

Простіше і зручніше звучить поняття юридичної особи (ст. 80). Знято термін 
«реорганізація юридичної особи» як підставу припинення її діяльності (ст. 104).

Розмежовано поняття строк (проміжок, період у часі) і термін (момент у часі) (ст. 251).
Якщо в попередньому ЦК позовна давність поділялась на скорочену, загальну 

і спеціальну, то в чинному Кодексі залишено лише два останні види (ст. 257, 258). 
Натомість закладено колізію щодо початку її перебігу (ст. 253, 261).

Книга друга
Йдеться про конституційні особистості права громадян, розширено та конкретизовано 

їх зміст, регламентуються способи захисту порушених особистих немайнових прав. 
Визнано їх пріоритет перед майновими правами.

Книга третя
Дається нове визначення права власності, вилучено поняття «форми власності», а 

зафіксовано відповідно зі світовою практикою «власність особи», «власність юридичної 
особи», «власність держави». Запроваджено новий термін – «набувальна давність». 
Уперше передбачено відмову від права власності, але це не стосується тварин. Подано 
норми, якими регулюються права: емфітевзис, суперфіцій, застава та інші речові права.

Книга четверта
У ній міститься чи не найбільше новел Кодексу – це і загальні положення про 

інтелектуальну власність, і норми, що регулюють авторське право та суміжні права, права 
на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, знаки для товарів та послуг.

Книга п’ята
Регулює відносини майнового обігу, також до неї увійшли загальні положення про 

зобов’язання та норми стосовно окремих договорів. Уперше передбачено відповідальність 
держави перед громадянином, що є реалізацією 3-ї статті Конституції України. До способів 
забезпечення виконання зобов’язань додано «притримання». Наприклад, перевізник 
може притримати речі власника, якщо той не розрахувався за виконану роботу. Серйозні 
зміни торкнулись і деліктних зобов’язань.

Книга шоста
Регламентує відносини, пов’язані з порядком спадкування, його черговістю, усунення 

від спадкування тощо. Серед багатьох новел книги є й такі. Особа, яка вчинила замах 
на життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців, тепер не усувається від 
права на спадкування, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм 
спадкоємцем за заповітом (ст. 1204). Обов’язкова частка у спадщині зменшена з 2/3 
до 1/2 (ст. 1241). Внесено положення про секретний заповіт (ст. 1249, 1250). Надається 
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право більшій кількості посадових і службових осіб посвідчувати заповіт (ст. 1251, 
1252). Збільшено кількість черг спадкоємців за законом з двох до п’яти, утриманців із 
спадкоємців першої черги перенесено у п’яту (ст. 1261, 1262, 1263, 1264, 1265). Тепер 
територіальна громада, а не держава, як раніше, стає спадкоємцем, якщо немає інших 
спадкоємців (ст. 1277).

Чільне місце серед джерел цивільного права займає Цивільний процесуальний 
кодекс України від 18. 03. 2004 р. (набув чинності з 01. 01. 2005 р.). Окрім КУ і ЦПКУ 
джерелами цивільного права є інші кодифіковані акти, наприклад, Сімейний кодекс, 
Кодекс законів про працю, Житловий кодекс, Земельний кодекс, норми яких регулюють 
чимало цивільно-правових відносин. Джерелами цивільного права є інші закони, а також 
укази Президента, постанови, розпорядження, декрети Кабінету Міністрів України, які 
регулюють особисті немайнові та майнові відносини.

Джерелами цивільного права можуть бути і відповідні міжнародні нормативно-правові 
акти, ратифіковані Верховною Радою України.

3. Цивільні правовідносини та їхні елементи
Людина як учасник цивільних відносин 
вважається фізичною особою.

С т. 2 4  Ц и в і л ь н о г о  к о д е к с у  У к р а ї н и

Розглядаючи це питання, слід виходити з того, що у процесі економічного обороту 
(обігу), який ще називається цивільним оборотом (обігом), його учасники вступають 
між собою в особисті майнові і немайнові відносини, іншими словами – цивільні 
правовідносини.

Отож, цивільно-правові відносини – це врегульовані нормами цивільного права 
особисті немайнові і майнові відносини, учасники яких є юридично рівними носіями прав 
та обов’язків.

Цивільно-правові відносини мають такі особливості:
• вони є особистими немайновими і майновими;
• їх учасники характеризуються майновою відокремленістю та юридичною рівністю;
• їхні юридичні права і обов’язки виникають, змінюються або припиняються на основі 

юридичних фактів (див. заняття № 2).
Цивільно-правові відносини складаються з таких елементів:
1) суб’єктів;
2) об’єктів;
3) змісту (суб’єктивні цивільні права і суб’єктивні цивільні обов’язки).
Розглянемо ці елементи дещо детальніше.
Суб’єкти цивільно-правових відносин
Згідно зі ст. 2 Цивільного кодексу України ними є: фізичні особи, юридичні особи, а 

також держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні 
держави та інші суб’єкти публічного права.

Спинимось на двох перших зазначених суб’єктах.
Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. До фізичних 

осіб належать громадяни України, іноземці, особи без громадянства (апатриди) і 
подвійним громадянством (біпатриди).

Їм притаманні такі суспільно-юридичні властивості, як правоздатність і 
дієздатність.
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Цивільна правоздатність фізичної особи – це її здатність мати цивільні права 
та обов’язки, яка виникає з моменту народження, у випадках, установлених законом, 
надається зачатій, але ще не народженій дитині, пов’язується з досягненням людиною 
відповідного віку і припиняється в момент її смерті.

Цивільна дієздатність – це здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе 
цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати 
для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 
невиконання.

Цивільну дієздатність можна класифікувати за віком і за фізичним станом (станом 
здоров’я).

За віком ЦКУ встановлює:
1) часткову цивільну дієздатність для фізичних осіб, які не досягли 14 років 

(малолітня особа) (ст. 31);
2) неповну цивільну дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти 

років (неповнолітня особа, підліток). Серед усіх її цивільних прав слід виділити право 
самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, 
внесених нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку), а також грошовими 
коштами, що внесені іншими особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника (ст. 32);

3) повну цивільну дієздатність для фізичної особи, яка досягла вісімнадцяти років 
(повноліття).

Також повна цивільна дієздатність надається неповнолітній особі:
з моменту реєстрації її шлюбу;
яка записана матір’ю або батьком дитини;
яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором;
яка досягла шістнадцяти років і хоче займатись підприємницькою діяльністю.
Зважаючи на фізичний стан особи, суд може обмежити її цивільну дієздатність, якщо 

вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на здатність усвідомлювати 
нею значення своїх дій та (або) керувати ними, а також особи, яка зловживає спиртними 
напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо.

Якщо особа внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати 
значення своїх дій та, (або) керувати ними, суд може визнати її недієздатною. 
Наслідком цього є, наприклад, позбавлення такої особи права укладати угоди (цивільне 
право, створювати сім’ю, сімейне право), брати участь у виборах (конституційне право), 
визнання неосудною (кримінальне право).

У випадках відсутності особи у місці її постійного проживання і відсутності відомостей 
про місце її перебування протягом одного року, суд визнає її безвісно відсутньою, а 
впродовж трьох – померлою.

До суб’єктів цивільних правовідносин також віднесені юридичні особи, якими 
є організації, створені і зареєстровані у встановленому законом порядку, наділені 
цивільною правоздатністю і дієздатністю, можливістю бути позивачем і відповідачем 
у суді.

Цивільна правоздатність і дієздатність юридичної особи настає одночасно в момент 
її реєстрації, а припиняється в результаті передання всього її майна, прав і обов’язків 
іншим юридичним особам – правонаступникам – або ліквідації.

Об’єкти цивільно-правових відносин
Відповідно до ст. 177 ЦКУ ними є: речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше 

майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, 
творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.
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Цивілісти поділяють об’єкти цивільного права на такі чотири основні групи:
1. Речі, які у ЦКУ визначаються як предмети матеріального світу, щодо яких 

можуть виникати цивільні права та обов’язки (ст. 179 ЦКУ).
Вони поділяються на такі підгрупи:
• нерухомі і рухомі;
• подільні і неподільні;
• визначені індивідуальними або родовими ознаками;
• споживні і неспоживні;
• головні і належні до них;
• складові частини;
• продукція, плоди та доходи;
• майно;
• підприємство як єдиний майновий комплекс;
• гроші (грошові кошти);
• валютні цінності;
• цінні папери.
2. Дії осіб, що мають правове значення.
3. Результати інтелектуальної творчості, які охороняються законом.
4. Особисті немайнові права.
Зміст цивільно-правових відносин
Він складається із суб’єктивного цивільного права і суб’єктивного цивільного 

обов’язку.
Суб’єктивне цивільне право – заснована на законі можливість конкретної особи 

здійснювати певні дії та вимагати задоволення свого інтересу від зобов’язаної особи.
Це, наприклад, купувати, продавати, дарувати речі, використовувати твори тощо; 

вимагати виконати роботу, передати речі тощо; звернутися до застосування примусової 
сили державного апарату для реалізації права вимоги. Принципом суб’єктивного 
цивільного права є формула: «дозволено все, що не заборонено законом».

Суб’єктивний цивільний обов’язок – це міра необхідної поведінки зобов’язаної 
особи, яку вимагає від неї уповноважена особа з метою задоволення своїх інтересів.

4. Правочини: поняття, види і форми
Мовчання – знак згоди.

Л а т и н с ь к е  п р и с л і в ’ я

Немає більшої ганьби, як не виконати угоди.
К а р е л ь с ь к е  п р и с л і в ’ я

Міна буває надвоє – або виміняв, або проміняв.
У к р а ї н с ь к е  п р и с л і в ’ я

Термін «правочин» уживається в новому Цивільному кодексі України замість терміну 
«угода».

Під правочином слід розуміти дію, вчинену згідно з нормами права.
Отож, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення 

цивільних прав та обов’язків (ст. 202 ЦКУ).
За кількістю сторін правочини можуть бути:
• односторонні (складання заповіту, прийняття спадщини);
• дво- чи багатосторонні (вони ще називаються договорами).
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Отже, кожний договір є правочином, але не кожний правочин є договором.
За способами волевиявлення є такі форми правочину:
• усна;
• письмова (проста і нотаріально посвідчена);
• мовчання (встановлюється договором або законом).
Правочин є дійсним, якщо дотримано всіх установлених законом умов його укладення 

(умови дійсності правочину). Ними є:
Форма правочину, яка має відповідати законові. Як уже зазначалось, вона може бути 

переважно усною або письмовою. Цивільний кодекс установлює, коли і які правочини 
можуть вчинятися усно (ст. 206), письмово (вимоги – ст. 207; між ким (суб’єкти) – ст. 208; 
необхідність нотаріального посвідчення – ст. 209).

Сторони правочину, якими можуть бути дієздатні або обмежено дієздатні особи. 
Від імені недієздатних осіб правочин учиняють їхні законні представники – батьки, 
усиновителі, піклувальники. Вони не можуть вчинити правочин, який суперечить 
інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

Строки правочину. У більшості випадків правочин укладається на визначений час.
Зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам цивільного 

законодавства, а також моральним засадам суспільства.
Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, а 

волевиявлення його учасників має бути вільним і відповідати їхній внутрішній волі.
Порушення вимог закону щодо умов дійсності правочину може, але не завжди, 

зумовити його недійсність.
До недійсних правочинів відносять:
1) нікчемні (такі, недійсність яких установлено законом), а вони, у свою чергу, 

поділяються:
  – на фіктивні (вчиняються без наміру створити юридичні наслідки);
  – удавані (вчиняються з метою приховати інші правочини);
2) оспорювані (такі, що можуть бути визнані судом недійсними у випадку, коли одна зі 

сторін або інша зацікавлена особа заперечує їхню дійсність на підставах, установлених 
законом).

5. Представництво
Ніхто не може передати іншому 
більше прав, ніж сам має.

Л а т и н с ь к и й  а ф о р и з м

Закон дозволяє фізичним і юридичним особам здійснювати свої права особисто, а 
також через представників.

Від представництва слід відрізняти посередництво (наприклад, маклер, брокер, 
посильний, перекладач, тлумач).

Згідно зі ст. 237 Цивільного кодексу, представництвом є правовідносини, за яких одна 
сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої 
сторони, яку вона представляє, на підставі договору, закону, акта органу юридичної 
особи та інших підставах, установлених актами цивільного законодавства.

Представниками можуть бути дієздатні фізичні, а також юридичні особи.
Представництво є двох видів:
1. Обов’язкове (за законом). Воно стосується батьків, усиновителів, опікунів або 

інших осіб, установлених законом.
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2. Добровільне (договірне). Має місце за обопільної згоди представника і 
договорителя. До нього відносять комерційне представництво(див. ст. 243 ЦКУ) і 
представництво за довіреністю. Оскільки друге є найпоширенішим видом добровільного 
представництва, поставимось до нього уважніше.

Довіреністю (дорученням) є письмовий документ, що видається однією особою 
іншій особі для представництва перед третіми особами (ст. 244 ЦКУ).

Залежно від обсягу наданих повноважень довіреності поділяються на:
1) разові – дають право на вчинення однієї юридичної дії;
2) спеціальні – дають право на вчинення багатьох юридичних дій у певній сфері 

впродовж певного часу;
3) генеральні – дають право на укладення багатьох і різних угод у необмеженій 

кількості в різних сферах діяльності.
Цивільний кодекс України передбачає просту письмову форму довіреності, а також 

установлює додаткові вимоги до неї, зокрема необхідність нотаріального посвідчення.
Строк дії довіреності встановлюється у її тексті. Якщо строк у довіреності не 

зазначений, вона зберігає силу впродовж одного року з дня її видачі. Довіреність, в якій 
не зазначено дати її складання, недійсна. Якщо нотаріально посвідчена довіреність 
призначена для вчинення дії за кордоном і не містить вказівки про строк її чинності, то 
вона зберігає силу до її скасування особою, яка видала довіреність.

6. Строки і терміни в цивільному праві. Позовна давність
Не можна двічі вчиняти позов 
за тією ж самою справою.

Л а т и н с ь к и й  а ф о р и з м

Що не дозволено відповідачеві, 
того не можна і позивачеві.

Ул ь п і а н

Як уже зазначалось, чинний Цивільний кодекс розмежовує і дає визначення поняття 
строку та терміну.

Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має 
юридичне значення. Він визначається роками, місяцями, тижнями, днями та годинами.

Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка 
має юридичне значення. Визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка 
має неминуче настати.

З’ясування поняття, визначення, а також перебігу і закінчення строку є містком до 
розуміння поняття позовної давності. Адже позовна давність – це строк, у межах якого 
особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або 
інтересу.

За строками позовна давність буває:
• загальна (тривалістю у три роки);
• спеціальна (скорочена до одного року або збільшена до десяти років порівняно із 

загальною позовною давністю).
Позовна давність застосовується до всіх цивільних правовідносин за винятком 

вимоги:
• що випливає з порушення особистих немайнових прав, крім випадків, установлених 

законом;
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• вкладника до банку (фінансової установи) про видачу вкладу;
• про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 

смертю;
• власника або іншої особи про визнання правового акту органу державної влади, 

органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, яким 
порушено його право власності або інше речове право;

• страхувальника (застрахованої особи) до страховика про здійснення страхової 
виплати (страхового відшкодування).

Цей перелік вимог законом може бути продовжений.

СХЕМИ І ТАБЛИЦІ
Таблиця 3.1.1

Порівняльна таблиця структури ЦКУ і ЦК УРСР

ЦКУ ЦК УРСР

Книга 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділів – 5
Підрозділів – 5
Глав – 19
Параграфів – 4
Статей – 268

КНИГИ – відсутні
РОЗДІЛІВ – 8
ПІДРОЗДІЛІВ – відсутні
ПАРАГРАФІВ – відсутні
СТАТЕЙ – 572

Книга 2. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глав – 3
Статей – 47

Книга 3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Розділів – 2
Глав – 12
Статей – 101
Книга 4. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глав – 20
Статей – 92
Книга 5. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Розділів – 3
Підрозділів – 2
Глав – 36
Параграфів – 42
Статей – 92
Книга 6. СПАДКОВЕ ПРАВО
Глав – 7
Статей – 92
УСЬОГО:
Книг – 6
Розділів – 10
Підрозділів – 5 
Глав – 88
Параграфів – 46
Статей – 1308
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Таблиця 3.1.2 
Загальні положення забезпечення виконання зобов’язань

ЦКУ ЦК УРСР
Види – 6
Неустойка
Застава
Поручительство
Завдаток
Гарантія
+ ПРИТРИМАННЯ
+ ІНШІ

Форма
Письмова для всіх видів

Види – 5
Неустойка
Застава
Поручительство
Завдаток
Гарантія

Форма
Письмова для: неустойки

                поруки
                застави
                гарантії
                Не вказана: завдаток

НЕДОТРИМАННЯ ФОРМИ 
НІКЧЕМНІ

• Недійсне зобов’язання не підлягає 
забезпеченню.

• Недійсність основного зобов’язання 
(вимоги) спричиняє недійсність право чину 
щодо його забезпечення, якщо інше не 
встановлено ЗКУ.

• Недійсність правочину щодо забез пе чення 
виконання зобов’язання не спри  чиняє 
недійсність основного   зобов’язання.

Положення про співвідношення основного 
і додаткового зобов’язання – відсутні.

Таблиця 3.1.3
Порівняльна таблиця Цивільного кодексу УРСР 

та Цивільного кодексу України 

Юридичні особи
Цивільний кодекс УРСР Цивільний кодекс України

Стаття 23. Поняття юридичної особи
Юридичними особами визнаються ор-
га нізації, які мають відокремлене май-
но, можуть від свого імені набувати 
майнових і особистих немайнових прав 
і нести обов’язки, бути позивачами і від-
повідачами в суді, арбітражі або в тре-
тейському суді.

Стаття 80. Поняття юридичної особи 
Юридичною особою є організація, створена 
і зареєстрована у встановленому законом 
порядку. Юридична особа наділяється ци-
вільною правоздатністю і дієздатністю, може 
бути позивачем та відповідачем у суді.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ212

Стаття 24. Види юридичних осіб
Юридичними особами є:
державні підприємства та інші дер жавні 
організації, що перебувають на господарському 
розрахунку, мають закріплені за ними основні 
і оборотні засоби та самостійний баланс; 
установи та інші державні організації, що 
перебувають на державному бюджеті і 
мають самостійний кошторис, керівники яких 
користуються правами розпорядників кредитів 
(за винятками, встановленими законом); 
державні організації, що фінансуються за 
рахунок інших джерел і мають самостійний 
кошторис і самостійний баланс; колгоспи, 
міжколгоспні й інші кооперативні організації 
та їх об’єднання, інші громадські організації, 
а також у випадках, передбачених 
законодавством Союзу РСР і Української РСР, 
підприємства і установи цих організацій та 
їх об’єднань, що мають відокремлене майно 
і самостійний баланс; державно-колгоспні 
та інші державно-кооперативні організації; 
інші організації у випадках, передбачених 
законодавством Союзу РСР. Зазначені в цій 
статті установи та інші державні організації, 
що перебувають на державному бюджеті, 
у випадках, передбачених законодавством 
Союзу РСР і Української РСР, діють від імені 
відповідно Союзу РСР або Української РСР.

Стаття 81. Види юридичних осіб
1. Юридична особа може бути створена шля-
хом об’єднання осіб та (або) майна.
2. Юридичні особи, залежно від порядку їх ство-
рення, поділяються на юридичних осіб при-
ватного права та юридичних осіб публіч ного 
права.
Юридична особа приватного права ство-
рюється на підставі установчих доку ментів 
відповідно до статті 87 цього Кодексу.
Юридична особа публічного права створю-
ється розпорядчим актом Президента 
України, органу державної влади, органу 
влади Автономної Республіки Крим або 
органу місцевого самоврядування.
3. Цим Кодексом встановлюються порядок ство -
рення, організаційно-правові форми, пра вовий 
статус юридичних осіб приватного права.
Порядок утворення та правовий статус 
юридичних осіб публічного права встанов-
люються Конституцією України та законом.
4. Юридична особа може бути створена шля-
хом примусового поділу (виділу) у випадках, 
встановлених законом.

Стаття 25. Статут (положення) юридичної 
особи 
Юридична особа діє на підставі статуту 
(положення). Установи та інші державні 
організації, що перебувають на державному 
бюджеті, а у випадках, передбачених 
законодавством Союзу РСР і Української 
РСР, також і інші організації можуть діяти на 
підставі загального положення про організації 
даного виду.
Стаття 26. Правоздатність юридичної особи 
Юридична особа має цивільну правоздатність 
відповідно до встановлених цілей її діяльності. 
Правоздатність юридичної особи виникає 
з моменту затвердження її статуту або 
положення, а у випадках, коли вона повинна 
діяти на підставі загального положення про 
організації даного виду, – з моменту видання 
компетентним органом постанови про її 
утворення. Якщо статут підлягає реєстрації, 
правоздатність юридичної особи виникає в 
момент реєстрації.

Стаття 91. Цивільна правоздатність юри 
дичної особи
1. Юридична особа здатна мати такі ж цивільні 
права та обов’язки (цивільну правоздатність), 
як і фізична особа, крім тих, які за своєю 
природою можуть належати лише людині.
2. Цивільна правоздатність юридичної особи 
може бути обмежена лише за рішенням суду.
3. Юридична особа може здійснювати окремі ви-
ди діяльності, перелік яких встановлюється 
законом, після одержання нею спеціального 
дозволу (ліцензії).
4. Цивільна правоздатність юридичної особи ви -
никає з моменту її створення і при пиняється з 
дня внесення до Єдиного державного реєстру 
запису про її при пинення.



213Р о з д і л  III. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Стаття 27. Найменування юридичної особи
Юридична особа має своє найменування. 
Права і обов’язки господарських організацій, 
пов’язані з користуванням фірмовим найме-
нуванням, виробничими марками і товарними 
знаками, визначаються законодавством 
Союзу РСР.

Стаття 90. Найменування юридичної особи
1. Юридична особа повинна мати своє най-
ме  нування, яке містить інформацію про її 
організаційно-правову форму. Найменування 
уста нови має містити інформацію про харак-
тер її діяльності. Юридична особа може 
мати, крім повного найменування, скорочене 
найменування.
2. Юридична особа, що є підприємницьким то-
ва риством, може мати комерційне (фірмове) 
найменування. Комерційне (фірмове) най ме-
нування юридичної особи може бути заре-
єстроване у порядку, встановленому законом.
3. Найменування юридичної особи вказується 
в її установчих документах і вноситься до 
єдиного державного реєстру.
4. У разі зміни свого найменування юридична 
особа, крім виконання інших вимог, вста-
новлених законом, зобов’язана помістити 
оголошення про це в друкованих засобах 
масової інформації, в яких публікуються 
відомості про державну реєстрацію юридичної 
особи, та повідомити про це всім особам, з 
якими вона перебуває у договірних відносинах.
5. Юридична особа не має права вико рис-
товувати найменування іншої юридичної особи.

Стаття 28. Утворення юридичних осіб
Юридичні особи утворюються в порядку, 
вста новленому законодавством Союзу РСР 
і Української РСР.
Громадські організації, порядок виникнення 
яких законодавством не передбачений, 
утворюються в порядку, встановленому їх 
статутом.

Стаття 29. Органи юридичної особи
Юридична особа набуває цивільних прав і 
бере на себе цивільні обов’язки через свої 
органи, що діють у межах прав, наданих їм за 
законом або статутом (положенням).
Порядок призначення або обрання органів 
юридичної особи визначається їх статутом 
(положенням).

Стаття 87. Створення юридичної особи
1. Для створення юридичної особи її учас-
ни ки (засновники) розробляють уста новчі 
документи, які викладаються пись мово і 
підписуються всіма учасниками (заснов-
никами), якщо законом не встанов лений ін-
ший порядок їх затвердження.
2. Установчим затверджений учасниками до -
ку  ментом товариства є статут або зас нов-
ницький договір між учасниками, якщо інше 
не встановлено законом.
Товариство, створене однією особою, діє на 
підставі статуту, затвердженого цією особою.
3. Установа створюється на підставі інди ві-
ду   ального або спільного установчого акта, 
складеного засновником (заснов никами). 
Установчий акт може міститися також і в 
заповіті. До створення установи установчий 
акт, складений однією або кількома особами, 
може бути скасований засновником (заснов-
никами).
4. Юридична особа вважається створеною з 
дня її державної реєстрації.
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Стаття 30. Місцезнаходження юридичної 
особи
Місцем знаходження юридичної особи 
визнається місцезнаходження її постійно 
діючого органу.

Стаття 93. Місцезнаходження юридичної 
особи
1. Місцезнаходження юридичної особи при-
зна  чається місцем її державної реєстрації, 
якщо інше не встановлено законом.
2. Місцезнаходження юридичної особи вка зу-
ється в її установчих документах.

Стаття 31. Філіали і представництва 
юридичної особи
Юридична особа може відкривати філіали і 
представництва в порядку, встановленому 
законодавством Союзу РСР або Української 
РСР.
Керівник філіалу або представництва діє 
на підставі довіреності, одержаної від 
відповідної юридичної особи.

Стаття 95. Філії та представництва
1. Філією є відокремлений підрозділ юри дич-
ної особи, що розташований поза її місце-
знаходженням та здійснює всі або частину її 
функцій.
2. Представництвом є відокремлений підроз-
діл юридичної особи, що розташований поза 
її місцезнаходженням та здійснює пред став-
ництво і захист інтересів юридичної особи.
3. Філії та представництва не є юридичними 
особами. Вони наділяються майном юри дич-
ної особи, що їх створила, і діють на підставі 
затвердженого нею положення.
4. Керівники філій та представництв призна-
чаються юридичною особою і діють на 
підставі виданої нею довіреності.
5. Відомості про філії та представництва 
юридичної особи включаються до єдиного 
державного реєстру.

Стаття 32. Відповідальність юридичної 
особи
Юридична особа відповідає за своїми 
зобов’язаннями належним їй на праві 
власності (закріпленим за нею) майном, якщо 
інше не встановлено законодавчими актами. 
Засновник юридичної особи або власник її 
майна не відповідають за її зобов’язаннями, 
а юридична особа не відповідає за 
зобов’язаннями власника або засновника, 
крім випадків, передбачених законодавчими 
актами чи установчими документами 
юридичної особи.
Юридична особа, яка фінансується 
власником і за якою майно закріплено на 
праві оперативного управління (установа), 
відповідає за зобов’язаннями коштами, які 
є в її розпорядженні. У разі їх недостатності 
відповідальність за її зобов’язаннями несе 
власник відповідного майна.

Стаття 96. Відповідальність юридичних 
осіб
1. Юридична особа самостійно відповідає за 
своїми зобов’язаннями.
2. Юридична особа відповідає за своїми зо-
бов’язаннями усім належним їй майном.
3. Учасник (засновник) юридичної особи не 
відповідає за зобов’язаннями юридичної 
особи, а юридична особа не відповідає за 
зобов’язаннями її учасника (засновника), 
крім випадків, встановлених установчими 
документами та законом.
4. Особи, які створюють юридичну особу, 
не суть солідарну відповідальність за зо-
бов’язаннями, що виникли до її державної 
реєст рації.
Юридична особа відповідає за зобо в’я зан-
нями її учасників (засновників), що пов’я-
зані з її створенням, тільки у разі наступного 
схвалення їхніх дій відповідним органом 
юридичної особи.
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Стаття 37. Припинення юридичної особи
Юридична особа припиняється шляхом 
ліквідації або реорганізації (злиття, поділу 
або приєднання).
При злитті і поділі юридичних осіб 
майно (права і обов’язки) переходить до 
нововиниклих юридичних осіб. При приєд-
нанні юридичної особи до іншої юридичної 
особи її майно (права і обов’язки) переходить 
до останньої. Майно переходить в день 
підписання передаточного балансу, якщо інше 
не передбачене законом або постановою про 
реорганізацію.
Порядок ліквідації і реорганізації юридичних 
осіб визначається законодавством Союзу 
РСР і постановами Ради Міністрів Української 
РСР.
Порядок ліквідації і реорганізації коопе-
ративних та інших громадських організацій 
може бути визначений їх статутами 
(положеннями).
Стаття 38. Припинення державних орга-
нізацій, що є юридичними особами
Припинення державних організацій, що 
є юридичними особами, провадиться 
тим органом, за рішенням якого вони 
утворюються.
Стаття 39. Припинення державно-коо пе-
ративних, кооперативних та інших громад-
ських організацій, що є юридичними особами
Кооперативні, а також державно-колгоспні та 
інші державно-кооперативні організації, що 
є юридичними особами, припиняють свою 
діяльність на підставах, зазначених у законі і 
в статутах (положеннях) цих організацій.
Громадські організації, що є юридичними 
особами, припиняють свою діяльність на 
підставах, зазначених в їх статутах.
Реорганізація (злиття. поділ, приєднання) 
державно-колгоспних, інших державно-
кооперативних, кооперативних та інших 
громадських організацій, що є юридичними 
особами, допускається тільки за рішенням 
загальних зборів їх членів або зборів 
уповноважених.

Стаття 104. Припинення юридичної особи
1. Юридична особа припиняється в результаті 
передання всього свого майна, прав та 
обов’язків іншим юридичним особам – право-
наступникам (злиття, приєднання, поділу, 
перетворення) або в результаті ліквідації.
2. Юридична особа є такою, що припинилася, 
з дня внесення до єдиного державного 
реєстру запису про її припинення.
3. Порядок припинення юридичної особи в про-
цесі підновлення її платоспроможності або 
банкрутства встановлюється законом.
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Стаття 40. Використання майна, що 
за ли шається після ліквідації державно-
кооперативних, кооперативних та інших 
громадських організацій
Майно, що залишається після задоволення 
вимог усіх кредиторів ліквідованої коопе-
ративної організації, використовується, 
якщо інше не встановлено законом, для 
повер нення пайових внесків. Решта майна 
цієї організації, а також майно ліквідованої 
іншої громадської організації передається 
їх вищестоящим організаціям, а в разі 
відсутності таких – відповідному державному 
органові на загальнокооперативні або 
громадські потреби.
Майно, що залишається після задоволення 
вимог усіх кредиторів ліквідованої міжкол-
госпної, державно-колгоспної або іншої 
дер жавно-кооперативної організації, розпо-
діляється між її учасниками пропорціонально 
до їх внесків.

Таблиця 3.1.4 
Визначення та ознаки юридичної особи в попередньому 

та чинному Цивільному кодексі України 

Цивільний кодекс УРСР (стаття 23) Новий Цивільний кодекс України (стаття 80)

1. Визначення юридичної особи
Юридичними особами визнаються ор га -
нізації, які мають відокремлене майно, 
мо жуть від свого імені набувати май-
нових і особистих немайнових прав 
і нести обов’язки, бути позивачами і від по -
відачами в суді, арбітражі або в третейському 
суді.

Юридичною особою є організація, створена 
і зареєстрована у встановленому законом 
порядку. Юридична особа наділяється 
цивільною правоздатністю і дієздатністю, 
може бути позивачем та відповідачем у суді.

2. Ознаки юридичної особи
Організаційна єдність Організаційна єдність

Наявність відокремленого майна

Виступ у цивільному обороті від свого імені

Здатність нести самостійну майнову  
відповідальність

Здатність бути позивачем або відповідачем 
у суді

Здатність бути позивачем або відповідачем 
у суді
Наявність реєстрації у встановленому 
законом порядку
Наявність цивільної правоздатності і дієздат-
ності
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Схема 3.1.1. Класифікація юридичних осіб у новому Цивільному кодексі України

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

<…> Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, 
які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності на-
роду відповідно до закону.

Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспіль-
ству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціаль-
ну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави.

 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 

Види 

Юридичні особи 
приватного права 

Юридичні особи 
публічного права 

Організаційно-правова 
форма 

Товариства Установи Інші 

Підприємницькі Непідприємницькі 

Виробничий кооператив 

Господарські товариства 

Повне 
товариство 

Командитне
товариство 

Товариство  
з обмеженою 

відповідальністю 

Акціонерне 
товариство 

Товариство  
з додатковою 

відповідальністю 
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Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадяна-
ми, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

<…> Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини 
є невідчужуваними та непорушними.

<…> Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при 
цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в 
якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 
законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками мож-
ливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній під-
готовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я 
жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєд-
нувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 
материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним 
жінкам і матерям.

(Офіційне тлумачення положення статті 24 див. в Рішенні Конституційного Суду 
№ 9-рп/2012 від 12. 04. 2012)

 <…> Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави - захищати життя 

людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від проти-

правних посягань.
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що при-

нижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим 

дослідам.
Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим 

рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те 

законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний за-
хід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затри-
мана 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 повідомлено про моти-
ви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання 
захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештова-

ного чи затриманого.
<…> Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, 
передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування 
кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

<…> Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права держав-

ної та комунальної власності відповідно до закону.
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Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності 
є непорушним.

Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише 
як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, 
та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких 
об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнно-
го чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі 
та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності грома-
дян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Цивільний кодекс України
Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством
1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини 

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

2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному 
підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних відносин 
цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 2. Учасники цивільних відносин
1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи (далі – особи).
2. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, 

територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.
<…> Стаття 4. Акти цивільного законодавства України
1. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України. 
2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.
Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно 

до Конституції України та цього Кодексу (далі – закон).
Якщо суб’єкт Права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект 

закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов’язаний одночасно 
подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законопроект 
розглядається Верховною Радою України одночасно з відповідним проектом закону про 
внесення змін до Цивільного кодексу України.

3. Цивільні відносини можуть регулюватись актами Президента України у випадках, 
встановлених Конституцією України.

4. Актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України.
Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або 

іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону.
5. Інші органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим можуть 

видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в 
межах, встановлених Конституцією України та законом.

6. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України.
Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі
1. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними 

чинності.
2. Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він 

пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.
3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законо-

давства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав 
та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.
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Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір
1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного 

законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства.
2. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного 

законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.
3. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і 

врегулювати свої відносини на власний розсуд.
Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, 

якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін поло-
жень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

4. Положення частин першої, другої і третьої цієї статті застосовуються і до односторонніх 
правочинів.

Стаття 7. Звичай
1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту.
Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але 

є усталеним у певній сфері цивільних відносин.
Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.
2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних 

відносинах не застосовується.
Стаття 8. Аналогія
1. Якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного 

законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, 
інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини 
(аналогія закону).

2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин 
вони регулюються відповідно до загальних засад цивільного законодавства (аналогія права).

Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у 
сферах господарювання, використання природніх ресурсів, охорони довкілля, а також 
до трудових та сімейних відносин <…>

Стаття 10. Міжнародні договори <…>
Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків
1. Цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного 

законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією 
породжують цивільні права та обов’язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є:
договори та інші правочини;
створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності;
завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі;
інші юридичні факти.
3. Цивільні права та обов’язки можуть виникати безпосередньо з актів цивільного 

законодавства.
4. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки 

виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної 
Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

5. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обов’язки 
можуть виникати з рішення суду.

6. У випадках, встановлених актами цивільного законодавства або договором, підставою 
виникнення цивільних прав та обов’язків може бути настання або ненастання певної події.

<…> Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом
1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового 

або майнового права та інтересу.
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2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:
визнання права;
визнання правочину недійсним;
припинення дії, яка порушує право;
відновлення становища, яке існувало до порушення;
примусове виконання обов’язку в натурі;
зміна правовідношення;
припинення правовідношення;
відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений 
договором або законом.

3. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею 
положень частин другої – п’ятої статті 13 цього Кодексу.

Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами 
державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого 
самоврядування <…>

Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом
1. Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на 

борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом. <…>
Стаття 19. Самозахист цивільних прав
<…> Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та 

не суперечать моральним засадам суспільства.
Стаття 20. Здійснення права на захист <…>
Стаття 21. Визнання незаконним правового акту органу державної влади, органу 

влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
1. Суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом 

державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого 
самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні 
права або інтереси.

2. Суд визнає незаконним та скасовує нормативно-правовий акт органу державної влади, 
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, якщо і він 
суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди
1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на 

їх відшкодування.
2. Збитками є:
втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також 

витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права 
(реальні збитки);

доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було 
порушене (упущена вигода).

3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено 
відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної 
вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від 
доходів, одержаних особою, яка порушила право.

4. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова 
шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може 
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відшкодовуватися в натурі (передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження 
пошкодженої речі тощо).

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення 

її прав.
2. Моральна шкода полягає: 
у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров’я;
у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною поведінкою 

щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів;
у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи 

пошкодженням її майна;
у приниженні честі, гідності, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.
3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб.
Розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від 

характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей 
потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала 
моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших 
обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкоду вання враховуються 
вимоги розумності і справедливості.

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає 
відшкодуванню, та не пов’язана з розміром цього відшкодування.

5. Моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором 
або законом.

Стаття 24. Поняття фізичної особи
1. Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. <…>
Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи
1. Здатність мати цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні 

особи.
2. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.
У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої 

дитини.
3. У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов’язки 

може пов’язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.
4. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.
Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи <…>
Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права 

та обов’язки <…>
Стаття 28. Ім’я фізичної особи
1. Фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям.
Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені 

та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої 
вона належить.

2. При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може 
використовувати псевдонім (вигадане ім’я) або діяти без зазначення імені.

3. Ім’я фізичній особі надається відповідно до закону.
Стаття 29. Місце проживання фізичної особи
1. Місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, 

придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному 
пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, вільно обирає собі місце проживання, 
за винятком обмежень, які встановлюються законом.
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3. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є місце 
проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або 
місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здо ров’я тощо, в якому вона 
проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками 
(усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років 
визначається органом опіки та піклування або судом.

4. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її 
батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження 
навчального закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає.

5. Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або 
місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна.

6. Фізична особа може мати кілька місць проживання.
Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи
1. Цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може 

керувати ними.
Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе 

цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати 
для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх 
невиконання.

2. Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може бути 
обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла 
чотирнадцяти років

1. Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має право:
самостійно вчиняти дрібні побутові правочини.
Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, 

відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має 
невисоку вартість;

здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, 
що охороняються законом.

2. Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність 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 ро ків (неповнолітня особа) має право:
самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;
самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що 

охороняються законом;
бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або 

установчими документами юридичної особи;
самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, 

внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку).
2. Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або 

піклувальників.
На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого 

майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або 
піклувальника.

3. Неповнолітня особа може розпоряджатися грошовими коштами, що внесені іншими 
особами у фінансову установу на її ім’я, за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від будь-кого 
з батьків (усиновлювачів). У разі заперечення того з батьків (усиновлювачів), з яким проживає 
неповнолітня особа, правочин може бути здійснений з дозволу органу опіки та піклування.
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5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, 
органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно роз-
поряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими 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.

6. Порядок обмеження цивільної дієздатності неповнолітньої особи встановлюється 
Цивільним процесуальним кодексом 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 (усиновлювачі) 
або піклувальник.

3. Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі, відповідно 
до статті 1179 цього Кодексу.

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність
1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти 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 дієздатність зберігається.
У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою 

неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.
Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності
1. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти 

років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній 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 дієздатність може бути 
надана за рішенням суду.

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 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 підприємець. У цьому разі фізична 
особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

4. Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права 
та обов’язки.

5. У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької 
діяльності надана їй повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
1. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на 

психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та 
(або) керувати ними.

2. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає 
спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить 
себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у 
скрутне матеріальне становище.

3. Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється Цивільним 
процесуальним кодексом України.



225Р о з д і л  III. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

4. Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набрання законної сили 
рішенням суду про це.

Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
1. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.
2. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише 

дрібні побутові правочини.
3. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі 

дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою 
піклувальника.

Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних 
побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу 
опіки та піклування або суду.

4. Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність 
якої обмежена, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником. Піклувальник може 
письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно 
одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.

5. Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за 
порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що завдана нею 
іншій особі.

Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність 
якої була обмежена

1. У разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, або такого 
поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність.

2. У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними напоями, наркотичними 
засобами, токсичними речовинами тощо суд поновлює її цивільну дієздатність.

3. Піклування, встановлене над фізичною особою, припиняється на підставі рішення суду 
про поновлення цивільної дієздатності.

4. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої 
була обмежена, встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною
1. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, 

стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати.
2. Порядок визнання фізичної особи недієздатною встановлюється Цивільним 

процесуальним кодексом України.
3. Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання і особи недієздатною і буде 

встановлено, що вимога була заявлена недобросовісно без достатньої для цього підстави, 
фізична особа, якій такими діями було завдано моральної шкоди, має право вимагати від 
заявника її відшкодування.

Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною
1. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням 

суду про це.
2. Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, 

договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи 
та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого 
вона визнається недієздатною.

Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
1. Над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка.
2. Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину.
3. Правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун.
4. Відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун 

(стаття 1184 цього Кодексу).
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Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана 
недієздатною

1. За позовом опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність 
фізичної особи, яка була визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде встановлено, що 
внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану в неї поновилася здатність 
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

2. Порядок поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана 
недієздатною, встановлюється Цивіль ним процесуальним кодексом України.

Стаття 43. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
1. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного 

року в місці її постійного прожи вання немає відомостей про місце її перебування.
2. У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про місце 

перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде 
за тим, у якому були одержані такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць 
перше січня наступного року.

3. Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою встановлюється Цивільним 
процесуальним кодексом України.

<…> Стаття 80. Поняття юридичної особи
1. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом 

порядку.
Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути 

позивачем та відповідачем у суді.
Стаття 81. Види юридичних осіб
1. Юридична особа може бути створена шляхом об’єднання осіб та (або) майна.
2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб 

приватного права та юридичних осіб публічного права.
Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів 

відповідно до статті 87 цього Кодексу.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, 

органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого 
самоврядування.

3. Цим Кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми, 
правовий статус юридичних осіб приватного права.

Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються 
Конституцією України та законом.

4. Юридична особа може бути створена шляхом примусового поділу (виділу) у випадках, 
встановлених законом.

Стаття 105. Обов’язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної 
особи <…>

Стаття 179. Поняття речі
1. Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та 

обов’язки. <…>
Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
1. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об’єкти права інтелектуальної 

власності створюють цивільні права та обов’язки відповідно до книги четвертої цього Кодексу 
та інших законів. <…>

Стаття 200. Інформація
1. Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що 

мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.
2. Суб’єкт відносин у сфері інформації може вимагати усунення порушень його права та 

відшкодування майнової і моральної шкоди, завданої такими правопорушеннями.
3. Порядок використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом.
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Стаття 201. Особисті немайнові блага
1. Особистими немайновими благами, які охороняються і цивільним законодавством, є: 

здо ров’я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім’я (найменування); авторство; свобода 
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються 
цивільним законодавством.

2. Відповідно до Конституції України життя і здоров’я людини, її честь і гідність, не до-
торканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Стаття 202. Поняття та види правочинів
1. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав 

та обов’язків.
2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).
3. Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією 

або кількома особами.
Односторонній правочин може створювати обов’язки лише для особи, яка його вчинила.
Односторонній правочин може створювати обов’язки для інших осіб лише у випадках, 

встановлених законом, або за домовленістю з цими особами.
4. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.
5. До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні 

положення про зобов’язання та про договори, якщо це не суперечить актам цивільного зако-
нодавства або суті одностороннього правочину.

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину
1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного 

законодавства, а також моральним засадам суспільства.
2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній 

волі.
4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом.
5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що 

обумовлені ним.
6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та 

інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.
Стаття 204. Презумпція правомірності правочину
1. Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або 

якщо він не визнаний судом недійсним. <…>
Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
1. Правочин може вчинятися усно або в письмовій формі. Сторони мають право обирати 

форму правочину, якщо інше не встановлено законом.
2. Правочин, для якого законом не встановлена обов’язкова письмова форма, вважається 

вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових 
наслідків.

3. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину 
може виражатися її мовчанням.

Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент 

їх вчинення, за винятком правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 
державній реєстрації, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має 
наслідком їх недійсність.

2. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину з 
другою стороною, видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних 
грошових коштів.

3. Правочини на виконання договору, укладеного в письмовій формі, можуть за 
домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не суперечить договору або закону.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ228

Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
1. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст за фік-

сований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена 

за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв’язку.
2. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його 

стороною (сторонами).
Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими 

на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного 
законодавства, та скріплюється печаткою.

3. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допо-
могою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого 
аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими 
актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися 
зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів.

4. Якщо фізична особа у зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися 
власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа.

Підпис іншої особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується 
нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із 
зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє.

Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
1. У письмовій формі належить вчиняти:
1) правочини між юридичними особами;
2) правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених 

частиною першою статті 206 цього Кодексу;
3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у двадцять і більше разів 

розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, крім правочинів, передбачених 
частиною першою статті 206 цього Кодексу;

4) інші правочини, щодо яких законом встановлена пись мова форма.
Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину
1. Правочин, який вчинений у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню 

лише у випадках, встановлених законом або домовленістю сторін.
2. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою 

особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, шляхом 
вчинення на документі, в якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.

3. Нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише такого правочину, який 
відповідає загальним вимогам, встановленим статтею 203 цього Кодексу.

4. На вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути 
нотаріально посвідчений.

Стаття 210. Державна реєстрація правочину
1. Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. 

Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації.
2. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації, а також 

порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законом.
<…> Стаття 237. Поняття та підстави представництва
1. Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана 

або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також 

особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
3. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та 

з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.
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Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
1. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на 

вчинення яких має особа, яку він представляє.
2. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути 

вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.
3. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх 

інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком 
комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником
1. Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та 

обов’язки особи, яку він представляє. <…>
Стаття 240. Передоручення
1. Представник зобов’язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями 

особисто. Він може передати свої повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, 
якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, 
або якщо представник був вимушений до цього з метою охорони інтересів особи, яку він 
представляє.

2. Представник, який передав свої повноваження іншій особі, повинен повідомити про це 
особу, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні 
повноваження (замісника). Невиконання цього обов’язку покладає на особу, яка передала 
повноваження, відповідальність за дії замісника як за свої власні.

3. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки 
особи, яку він представляє.

Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень <…>
Стаття 242. Представництво за законом
1. Батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх 

дітей.
2. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної 

недієздатною.
3. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.
Стаття 243. Комерційне представництво
1. Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником 

підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності.
2. Комерційне представництво одночасно кількох сторін правочину допускається за 

згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом.
3. Повноваження комерційного представника можуть бути підтверджені письмовим 

договором між ним та особою, яку він представляє, або довіреністю.
4. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької 

діяльності встановлюються законом.
Стаття 244. Представництво за довіреністю
1. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.
2. Представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.
3. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для 

представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником 
може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Стаття 245. Форма довіреності
1. Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися 

правочин.
2. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному 

посвідченню, крім випадків, встановлених частиною четвертою цієї статті.
3. Довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, 

санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, може бути посвідчена начальником цього 
закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем. 
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Довіреність військовослужбовця, а в пунктах дислокації військової частини, з’єднання, 
установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні 
дн, а також довіреність робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім’ї військовослужбовця 
може бути посвідчена командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або 
закладу.

Довіреність особи, яка перебуває у місці позбавлення волі (слідчому ізоляторі), може бути 
посвідчена начальником місця позбавлення волі.

Довіреності, посвідчені зазначеними посадовими особами, прирівнюються до нотаріально 
посвідчених.

4. Довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів 
та поштової кореспонденції (поштових переказів, посилок тощо) може бути посвідчена 
посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на 
стаціонарному лікуванні, або за місцем його проживання.

Стаття 246. Довіреність юридичної особи
1. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, упов-

новаженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної 
особи.

Стаття 247. Строк довіреності
1. Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не вста нов-

лений, вона зберігає чинність до припинення її дії.
2. Строк довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку 

ос нов   ної довіреності, на підставі якої вона видана.
3. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною.
Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю
1. Представництво за довіреністю припиняється у разі:
1) закінчення строку довіреності;
2) скасування довіреності особою, яка її видала;
3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;
4) припинення юридичної особи, яка видала довіреність;
5) припинення юридичної особи, якій видана довіреність;
6) смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною 

або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.
У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає свої повноваження за 

довіреністю для ведення невідкладних, справ або таких дій, невиконання яких може призвес-
ти до виникнення збитків;

7) смерті особи, якій видана довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною 
або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності.

2. З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.
3. У разі припинення представництва за довіреністю представник зобов’язаний негайно 

повернути довіреність.
Стаття 249. Скасування довіреності
1. Особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-

який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною.
2. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про 

це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана 
довіреність.

3. Права та обов’язки щодо третіх осіб, що виникли внаслідок вчинення правочину 
представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, 
зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правозаступників. Це правило не 
застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.

4. Законом може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на 
певний час.
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Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю 
<…>

Стаття 251. Поняття строку та терміну
1. Строком є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має 

юридичне значення.
2. Терміном є певний момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має 

юридичне значення.
3. Строк та термін можуть бути визначені актами цивільного законодавства, правочином 

або рішенням суду.
Стаття 252. Визначення строку та терміну
1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.
2. Термін визначається календарною датою або вказівкою події, яка має неминуче 

настати.
Стаття 253. Початок перебігу строку
1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або 

настання події, з якою пов’язано його початок.
Стаття 254. Закінчення строку
1. Строк, що визначений роками, спливає у відповідні місяць та число останнього року 

строку.
2. До строку, що визначений півроком або кварталом року, застосовуються правила про 

строки, які визначені місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року.
3. Строк, що визначений місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.
Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює п’ятнадцяти дням.
Якщо закінчення строку, визначеного місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає 

відповідного числа, строк спливає в останній день цього місяця.
4. Строк, що визначений тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.
5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, 

що визначений відповідно до закону в місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є 
перший за ним робочий день.

Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
1. Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення 

останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, 
коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

2. Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв’язку до закінчення останнього 
дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.

Стаття 256. Поняття позовної давності
1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою 

про захист свого цивільного права або інтересу. <…>
Стаття 257. Загальна позовна давність
1. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки. <…>
Стаття 258. Спеціальна позовна давність
1. Для окремих видів вимог законом може встановлювати ся спеціальна позовна давність: 

скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.
2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог:
1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);
2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації.
У цьому разі позовна давність обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах 

масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості;
3) про переведення на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення 

переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності (стаття 362 цього 
Кодексу);

4) у зв’язку з недоліками проданого товару (стаття 681 цього Кодексу);
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5) про розірвання договору дарування (стаття 728 цього Кодексу);
6) у зв’язку з перевезенням вантажу, пошти (стаття 925 цього Кодексу);
7) про оскарження дій виконавця заповіту (стаття 1293 цього Кодексу).
3. Позовна давність у п’ять років застосовується до вимог про визнання недійсним 

правочину, вчиненого під впливом насильства або обману.
4. Позовна давність у десять років застосовується до вимов про застосування наслідків 

нікчемного правочину.

ТЕСТИ
1. Цивільне право може розглядатися:

а) як галузь права;
б) як галузь, як наука, як дисципліна;
в) як наука;
г) як інститут права.

2. До предмета цивільного права належать:
а) майнові та сімейні відносини;
б) особисті немайнові і майнові відносини;
в) майнові відносини;
г) особисті немайнові відносини.

3. До функцій цивільного права відносять:
а) каральну;
б) регулятивну;
в) компенсаційну;
г) охоронну;
д) превентивну;
е) управлінську.

4. Елементами цивільних правовідносин є:
а) суб’єкти, об’єкти, фактичний зміст;
б) суб’єкти, об’єкти, фактичний та юридичний зміст;
в) суб’єкти, об’єкти, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона;
г) суб’єкти, об’єкти, шкода, причинний зв’язок;
д) суб’єкти, об’єкти, суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок.

5. Цивільна правоздатність юридичної особи – це:
а) дієздатність юридичної особи;
б) здатність діяти в межах свого статуту або положення;
в) здатність мати цивільні права та обов’язки;
г) здатність нести майнову відповідальність.

6. Припинення юридичної особи можливе:
а) шляхом ліквідації;
б) шляхом ліквідації та реорганізації;
в) шляхом реорганізації;
г) шляхом самоліквідації.

7. Строк і термін – це:
а) тотожні поняття;
б) різні за змістом поняття;
в) певний період у часі;
г) певний момент у часі.

8. Загальна позовна давність встановлюється:
а) на три роки;
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б) шість місяців;
в) один рік;
г) п’ять років;
д) десять років.

9. Правоздатність юридичних осіб виникає з моменту:
а) державної реєстрації;
б) затвердження статуту або положення;
в) видання указу про створення;
г) відкриття рахунку в банку.

10. До джерел цивільного права відносять:
а) Конституцію України;
б) закони України;
в) естетичні норми;
г) акти місцевого самоврядування;
д) моральні норми;
е) релігійні норми;
є) міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою України;
ж) постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах.

11. Суб’єктивне право – це:
а) належна міра поведінки зобов’язаної особи;
б) можливість суб’єкта цивільного права використовувати права, які забезпечуються 
та гарантуються державою;
в) необхідність належної поведінки зобов’язаної особи перед уповноваженою особою;
г) можливість мати деліктоздатність;
д) можливість створювати для себе обов’язки.

12. У зміст правоздатності юридичних осіб входять:
а) право на честь, гідність;
б) право на товарний знак;
в) місцезнаходження;
г) найменування;
д) рахунок у банку;
е) юридична адреса;
є) знаки для товарів і послуг.

13. Є такі види довіреності:
а) спеціальна;
б) разова;
в) багаторазова;
г) генеральна;
д) передоручення;
е) особлива.

14. Види представництва:
а) законне;
б) опікунське;
в) договірне;
г) добровільне;
д) договірне або добровільне;
е) представництво на підставі акта органу юридичної особи;
є) разове;
ж) обов’язкове;
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з) спеціальне;
и) генеральне.

15. Позовна давність може бути:
а) загальна;
б) спеціальна;
в) скорочена;
г) скорочена або спеціальна;
д) особлива;
е) виключна.

16. Об’єктами цивільно-правових відносин є:
а) речі;
б) дії;
в) результати розумової праці;
г) особисті немайнові права;
д) події.

17. Назвіть відносини, які регулює Цивільний кодекс України:
а) особисті немайнові;
б) соціально-економічні;
в) майнові;
г) господарські.

18. Правосуб’єктність складається:
а) з правоздатності і дієздатності;
б) дієздатності і угодоздатності;
в) деліктоздатності і правоздатності;
г) дієздатності і деліктоздатності.

19. Назвіть суб’єкти цивільно-правових відносин:
а) фізична особа;
б) юридична особа;
в) держава;
г) правильні всі відповіді.

20. Укажіть, які з названих угод є односторонніми:
а) міна;
б) заповіт;
в) позика;
г) дарування.

21. Правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є
усталеним у певній сфері цивільних відносин: 
а) аналогія;
б) звичай;
в) договір.

22. Якщо власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для
будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших
споруд і будівель, то це:
а) суперфіцій;
б) емфітевзис;
в) сервітут.

23. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
– це:
а) суперфіцій;



235Р о з д і л  III. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

б) емфітевзис;
в) сервітут.

24. Якщо право користування чужим майном може бути встановлене щодо земельної
ділянки, інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення
потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом, то це:
а) суперфіцій;
б) емфітевзис;
в) сервітут.

25. Добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої 
або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі 
та об’єднанні його членами майнових пайових внесків, – це:
а) господарське товариство;
б) кооператив;
в) установа.

26. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або
припинення цивільних прав і обов’язків, – це:
а) договір;
б) правочин;
в) правовідносини.

27. Яким є укладений кредитний договір з недодержанням письмової форми?
а) нікчемним;
б) суперечним;
в) злочинним.

28. В якому розмірі банк зобов’язаний виплачувати проценти за договором банківського
вкладу, якщо розмір процентів договором не встановлено?
а) не зобов’язаний сплачувати;
б) на власний розсуд;
в) у розмірі облікової ставки НБУ.

29. Чи може бути укладений договір банківського вкладу на користь третьої особи?
а) так;
б) ні.

30. Чи можуть бути внесені кошти на рахунок вкладника іншою особою?
а) можуть, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше;
б) не можуть.

31. Фінансовим посередництвом є:
а) робота, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів;
б) діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім 
випадків, передбачених законодавством;
в) діяльність, спрямована на покриття довготермінових та короткотермінових ризиків.

32. Договір банківського вкладу, в якому вкладник фізична особа, є:
а) приватним;
б) публічним;
в) нікчемним.

33. Які законні підстави списання банком грошових коштів з рахунку клієнтів?
а) розпорядження клієнта щодо власного рахунку;
б) вимога клієнта іншого банку за актом звірки;
в) рішення НБУ;
г) рішення суду.
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ЗАВДАННЯ
1. Пан Віддайчук взяв у пана Позичайленка 2 000 грн у борг строком на півроку. 

Коли цей строк минув, Віддайчук повернув гроші телеграфним переказом. Отримавши 
їх, Позичайленко зателефонував Віддайчуку і сказав, що гроші треба віддати особисто 
при зустрічі, до того ж вони повернуті без урахування відсотків, що були б нараховані при 
зберіганні в банку чи ощадкасі. Але Віддайчук відмовився виконати цю вимогу.

Чи є законною вимога пана Позичайленка?

2. Десятого жовтня 2012 р. пан Мандрівний пішов уранці до магазину за продуктами і 
не повернувся. 15 березня 2013 року дружина Мандрівного звернулася до суду з вимогою 
визнати його безвісно відсутнім. При цьому вона вказала в заяві причину такої вимоги: 
набути право одружитися з іншим.

1. Чи задовольнить суд вимоги пані Мандрівної?
2. На яких підставах суд може визнати фізичну особу безвісно відсутньою?

3. Малолітньому Антипку з дитинства не подобалось його ім’я. Після досягнення 
14-річного віку він звернувся до свого батька з проханням дозволити змінити своє ім’я. 
Батько відмовив.

1. Чи може Антип змінити своє ім’я самостійно?
2. Якщо так, то в якому разі?

4. Головний бухгалтер заводу «Якір-Київ» Подорожник проводив відпустку на судні 
«Дельфін», яке здійснювало маршрут Стамбул–Одеса. Востаннє його бачили в бібліотеці 
на судні 27 червня 2013 р. Повідомляючи вранці наступного дня про зникнення пасажира, 
капітан зазначив, що при підході до порту «Одеса» у ніч з 27 на 28 червня 2013 р., коли 
зник пасажир Подорожник, був шторм.

Дружина Подорожника 28 грудня 2013 р. звернулася до суду із заявою про 
встановленя факту смерті її чоловіка, оскільки їй та дітям має бути призначена пенсія у 
зв’язку із втратою утриманця.

1. Яке має бути рішення суду в разі подання позову пані Подорожник?
2. Яке рішення виніс би суд у разі, якби таку заяву було подано у вересні 2013 р.? 

Обґрунтуйте відповідь. 

5. Пиячук зловживав спиртними напоями і більшу частину заробітної плати витрачав 
на їх придбання. Внаслідок цього сім’я Пиячука була поставлена в скрутне фінансове 
становище, оскільки його дружина не працювала, а виховувала двох малолітніх дітей. 
Дружина звернулася із заявою до суду про обмеження свого чоловіка в дієздатності, щоб 
мати можливість отримувати його заробітну плату самостійно.

1. Яке рішення винесе суд?
2. Які правові наслідки обмеження дієздатності фізичної особи?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Чому Цивільний кодекс називають другою конституцією держави?
2. Чому, на вашу думку, у визначенні поняття цивільного права у новому Цивільному 

кодексі на перше місце поставлено врегулювання «особистих немайнових прав», а на 
друге – «майнових прав»?

3. Вам відомо, що українська правова система належить до романо-германської 
правової сім’ї, в якій прецедент не є джерелом права, на відміну від англо-саксонської 
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системи права. Як тоді розцінити юридичну новелу «анологія» у новому Цивільному 
кодексі?

4. Які правочини не є договірними?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ І РЕФЕРАТІВ
1. Загальна порівняльна характеристика попереднього і чинного Цивільних кодексів.
2. Поняття, предмет і джерела цивільного права.
3. Суб’єкти та об’єкти цивільних прав.
4. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичних осіб.
5. Цивільна правоздатність і дієздатність юридичних осіб.
6. Правочини та їх представництво.
7. Захист цивільних прав та інтересів.
8. Зобов’язальне право.
9. Представнитво комерційне та за дорученням.
10. Строки і терміни в цивільному праві.

КРОСВОРДИ
Кросворд 3.1.1

По вертикалі: 1. Дія, вчинена згідно з нормами права (ключове слово).
По горизонталі: 1. Представник «золотої п’ятірки» римських юристів; 2. Період у 

часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення; 3. Випадок, 
дія, що має зовнішні ознаки злочину, але позбавлена елементу вини; 4. Дієздатність 
повнолітньої фізичної особи; 5. Дієздатність неповнолітньої фізичної особи; 6. Предмети 
матеріального світу, щодо яких можуть виникати цивільні права і обов’язки; 7. Одна з 
форм правочину; 8. Момент у часі, з настанням якого пов’язана дія чи подія, яка має 
юридичне значення.

    1
       1

2
3

4
5

6
7

8
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Кросворд 3.1.2
Знайти слова: суб’єкт, заповіт, власність, майно, правочин, право, держава, спадщина, 

закон, кодекс, угода, об’єкт, дія, законодавство, Україна.
А Н К М Ш Ї У К Р А Ї Н А
В М О А В А О Р У В Ж Л Т
Т И Д Й С У Б Є К Т Н Х А
І Д Е Н Ф Г Т К Ш П Ч И С
З А К О Н О Д А В С Т В О
Ш Я С П А Д Щ И Н А Й Л К
У Т Е О З А К О Н Г Е А Ф
Д Е Р Ж А В А Х Щ С З С Ю
І Н В Ь П Р А В О Ч И Н П
Я О І К О В Г Ц Б С А І Я
У П Р А В О Н Ї Є Ш Ю С Р
Х М К С І Ц З Ь К Л И Т І
А Г Й Р Т Д Х Щ Т В М Ь О

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Цивільне право врегульовує особисті немайнові і майнові відносини, його джерелами 

є Конституція, Цивільний, Цивільно-процесуальний, Сімейний, Земельний та інші 
кодекси України. За віком ЦКУ встановлює такі види дієздатності особи: часткову, 
неповну, повну. Наслідком визнання судом особи недієздатною є її позбавлення 
права у цивільному праві – укладати угоди, у сімейному праві – створювати сім’ю, 
у конституційному праві – брати участь у виборах. До односторонніх правочинів 
відносяться складання заповіту, прийняття спадщини. Представниками можуть бути 
дієздатні фізичні особи, а також юридичні особи.
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З а н я т т я   №  1 2
Тема 3.2. ПРАВО  ВЛАСНОСТІ  І  СПАДКОВЕ  ПРАВО

Основні поняття 
240 

Мета заняття
240

План
240

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
240

Словничок до теми
240

Поради з підготовки до заняття
241

Конспект лекцій
241

Схеми і таблиці
247

Витяги із джерел та НПА
249

Конституція України (ст. 13, 14, 41) – 249; Цивільний кодекс України 
(кн. 3, розд. 1; кн. 6) – 249

Тести 
263

Завдання
265

Питання для роздумів та обговорення
265

Теми повідомлень та рефератів
265

Кросворди
265

Д о д а т к и  д о  т е м и. Цивільно-правові наукові дослідження                                                            
та акти зі сімейного архіву

267
Д о д а т о к  3.1. Передача і поділ спадщини в селянських родинах 

Галичини в ХІХ – 30-х роках ХХ ст. – 267; Д о д а т о к  3.2. Іпотечний запис 
– 271; Д о д а т о к  3.3. Заповіт – 273; Д о д а т о к  3.4. Свідоцтво про право 
на спадщину за заповітом – 274; Д о д а т о к  3.5. Договір дарування – 275; 

Д о д а т о к  3.6. Видавничий договір – 276; Д о д а т о к  3.7. Позовна заява – 
277; Д о д а т о к  3.8. Позовна заява – 279
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Власність, право власності, підстави набуття власності, способи припинення 

власності, способи захисту власності, власність народу України, приватна власність, 
державна власність, спільна власність, спільна часткова власність, спільна сумісна 
власність, власність на землю, власність на житло, інтелектуальна власність, речові права 
на чуже майно, спадкове право, спадкодавець, заповіт, спадкоємці, черги спадкоємців, 
спадщина.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Опираючись на знання студентів з попередньої теми «Загальні засади цивільного 

права», розкрити зміст власності як категорії не лише економічної, а, передусім, правової, 
підстави її набуття, припинення і способи захисту, а також поняття спадкового права і 
особливості спадкування за заповітом і законом.

ПЛАН
1. Поняття права власності, підстави його набуття, припинення, способи захисту.
2. Загальна характеристика видів права власності.
3. Спадкове право.
3.1. Поняття спадкового права.
3.2. Спадкування за заповітом.
3.3. Спадкування за законом.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України (ст. 13, 14, 41).
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (кн. III, розд. I, ст. 23–25; кн. VI).
3. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18. 03. 2004 р.
4. Сімейний кодекс України від 10. 01. 2001 р.
5. Закон України «Про власність» від 07. 02. 1991 р.
6. Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 

17. 06. 1992 р.
7. Б о й к о  М. Ф., С п і в а к  В. М., Х а з і н  М. А. Цивільно-правові документи. Зразки. 

– К.: Наук. думка, 1996, 2001.
8. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотип. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
9. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
10. Цивільне право України: Підручник / За ред. О. Дзери та Н. Кузнєцової: У 2-х кн. 

– 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2004.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Депозит (від лат. depositum – річ, віддана на схов) – 1) матеріальна цінність (гроші, 

цінні папери), яка вноситься на зберігання до адміністративних, митних, судових установ 
і після настання певних умов підлягає поверненню особі, котра внесла матеріальну 
цінність, або, за її розпорядженням, іншій особі; 2) вклади юридичних і фізичних осіб в 
установах банків для зберігання та використання.

Конфіскація (від лат. confi scatio – відібрання в казну) – 1) примусове і безоплатне 
відчуження на користь держави всього або частини майна, що належить приватній особі; 
2) вилучення друкованої продукції.
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Кредитор (від лат. creditor – позикодавець) – той, що дає що-небудь у борг, у кредит 
і має право на одержання платежу від особи, якій була довірена на певний строк та чи 
інша цінність.

Реквізиція (від лат. requisitio – вишукування) – примусове відчуження за плату або 
тимчасове вилучення державного майна, яке належить приватним особам, а також 
організаціям.

ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
Це заняття об’єднує дві лекційні теми – «Право власності» і «Спадкове право». 

Обидві теми тісно переплітаються між собою як інститути цивільного права (підгалузі), 
опанування їх є важливим як з професійної, так і з приватної доцільності. Тут доречно 
згадати, що з часів Джона Локка (ХVII ст.) право на приватну власність трактується як 
природне (невід’ємне) право людини. З часом у Декларації прав людини і громадянина 
(Франція, 1789) урочисто наголошувалося: «Власність є правом недоторканним і 
священним, і ніхто не може бути позбавлений її інакше, ніж у випадку встановленої 
законом явної суспільної необхідності і за умов справедливого і попереднього 
відшкодування». Це положення відображене у конституціях і законах багатьох країн світу, 
у тому числі України, починаючи з XVIII ст. А ще раніше, у XVI ст., Нікколо Мак’явеллі 
зауважив, що людина радше пробачить комусь вину у смерті рідного батька, ніж у втраті 
власного майна. Мабуть, це стосується і спадщини...

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
1. Поняття права власності, підстави його набуття, 

припинення, способи захисту
Дарованому коневі у зуби не дивляться.

У к р а ї н с ь к е  п р и с л і в ’ я

...Власність зобов’язує. Власність не повинна ви-
користовуватися на шкоду людині і суспільству. 
Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів 
права власності і господарювання, соціальну 
спрямованість економіки. Усі суб’єкти права 
власності рівні перед законом.

І з  с т. 1 3  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Розглядаючи це питання, слід мати на увазі, що власність – це категорія економічна, 
а право власності – правова.

Згідно з чинним Цивільним кодексом, правом власності є право особи на річ 
(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі 
інших осіб (ст. 316). Закон «Про власність» тлумачить право власності як урегульовані 
законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном 
(ст. 2). У цьому визначенні вказано на один з елементів права власності – зміст. Про 
нього йдеться і в ст. 317 ЦКУ. Розглянемо його складові дещо детальніше.

Володіння – це фактична наявність речі в господарстві власника і його можливість 
впливати на неї безпосередньо.

Користування – це право власника вилучати з належної йому речі її корисні 
властивості. Наприклад, з обробленої землі одержувати врожай, від доглянутої худоби 
– приплід.
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Розпорядження – це право власника визначати (вирішувати) юридичну чи фактичну 
долю належного йому майна. Скажімо продати, подарувати, заповісти, обміняти, 
переробити, знищити.

Другим елементом права власності є суб’єкти: Український народ, фізичні особи, 
юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, 
іноземні держави та інші суб’єкти публічного права.

І ще одним елементом права власності є об’єкти – будь-яке майно, що становить 
певну цінність.

З’ясовуючи набуття і припинення права власності, слід наголосити, що їхні 
способи (підстави) – це юридичні факти, з якими закон пов’язує виникнення права 
власності.

Цивілісти поділяють ці способи на:
1) первісні (первинні), коли право власності виникає на річ уперше або незалежно 

від волі попереднього власника (новостворене майно, привласнення загальнодоступних 
дарів природи, скарб, знахідка (якщо власник не знайшовся).

2) похідні, коли право власності виникає на підставі угоди, досягнутої між попереднім 
власником і набувачем речі (купівля-продаж, дарування, спадкування).

Припиняється право власності так само, як і набувається, – на підставі певних 
юридичних фактів. Їх перелік міститься у ст. 346 Цивільного кодексу, яку студент має 
ретельно опрацювати самостійно. Так само, як способи захисту права власності (ст. 386–
394 ЦКУ).

2. Загальна характеристика видів права власності
...Ніхто не може бути протиправно позбавлений права 
власності. Право приватної власності є непорушним.

І з  с т. 4 1  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Конституція, Цивільний кодекс, інші закони врегульовують право:
• власності Українського народу;
• приватної власності; 
• державної власності;
• комунальної власності;
• спільної власності;
• спільної часткової власності;
• спільної сумісної власності;
• власності на землю (земельну ділянку); 
• власності на житло;
• інтелектуальної власності;
• речові права на чуже майно.
Розглянемо окремі з них.
Суб’єктами права власності Українського народу є органи державної влади та 

органи державного самоврядування, а також громадяни України відповідно до Конституції 
та законів.

Об’єктами права власності Українського народу є земля, її надра, атмосферне 
повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, 
природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони.

Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.
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Об’єктами права приватної власності, за винятком окремих видів, може бути будь-
яке майно, його склад, кількість та вартість не є обмеженими. Щоправда, законом може 
бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки.

Основними джерелами виникнення приватної власності є заробітна платня, 
пенсії, стипендії, а також такі цивільно-правові угоди, як купівля-продаж, спадщина, 
дарування майна тощо.

На окремі види майна встановлено спеціальний порядок набуття права власності. 
Зокрема, це стосується набуття гладкоствольної і нарізної мисливської зброї, пам’яток 
історії та культури, радіоактивних речовин.

Як уже зазначалось, не все майно може бути у приватній власності, а саме:
1) зброя, боєприпаси, бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комп-

лекси (крім мисливської і пневматичної зброї та боєприпасів до неї, а також спортивної 
зброї і боєприпасів до неї, які набуваються громадськими об’єднаннями з дозволу органів 
внутрішніх справ);

2) вибухові речовини і засоби вибуху, всі види ракетного палива, а також спеціальні 
матеріали та обладнання для його виробництва;

3) бойові отруйні речовини;
4) наркотичні, психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком тих, які 

призначає лікар);
5) протиградові установки;
6) державні еталони одиниць фізичних величин;
7) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (зазначені засоби не 

можуть також перебувати у власності юридичних осіб недержавної форми власності);
8) електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що їх застосовують правоохоронні 

органи, крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами 
сльозогінної та подразної дії.

Не можуть бути у власності іноземних фізичних чи іноземних юридичних осіб 
земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Об’єктами права державної власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке 
належить державі Україна, необхідне для виконання нею своїх функцій. Передусім – 
це майно, що забезпечує діяльність Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 
Збройних сил, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних 
ситуацій...

Суб’єктами права загальнодержавної власності є держава Україна в особі 
Верховної Ради України, а комунальної власності – обласні, районні, міські, селищні, 
сільські ради народних депутатів.

Суб’єктами права комунальної власності є територіальні громади (жителі, об’єднані 
постійним проживанням у межах села, селища, міста, самостійними адміністративно-
територіальними одиницями) та утворені ними органи місцевого самоврядування.

Об’єктами комунальної власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке 
належить територіальній громаді.

Важливою складовою інституту права власності є право інтелектуальної 
власності, яке виділено в окрему, четверту, книгу Цивільного кодексу. У ньому ж 
поняття права інтелектуальної власності визначається як право особи на результат 
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної 
власності.

Суб’єктами цього права є: творець (твори) об’єкта права інтелектуальної власності 
(автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові 
та (або) майнові інтелектуальної власності.
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Об’єктами є:
• літературні та художні твори;
• комп’ютерні програми;
• компіляції даних (бази даних);
• виконання;
• фонограми, відеограми, передачі (програми), організація мовлення;
• наукові відкриття;
• винаходи, корисні моделі, промислові зразки; 
• компонування (топографії) інтегральних мікросхем;
• раціоналізаторські пропозиції;
• сорти рослин, породи тварин; 
• комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), 

географічні зазначення;
• комерційні таємниці.
Зазначені об’єкти інтелектуальної власності, які з певними застереженнями можна 

вважати її видами, врегульовані окремими главами (36–46) п’ятої книги Цивільного 
кодексу. Їх варто опрацювати.

3. Спадкове право
Спадкування є не що інше, як наступництво в 
усіх правах, якими володів померлий.

Ю л і а н

Люди скорше забудуть батькову 
смерть, ніж утрату спадщини.

Н і к к о л о  М а к ’ я в е л л і

3.1. Поняття спадкового права
Як уже зазначалось, спадкове право є інститутом цивільного права. Норми, що його 

врегульовують, виділені в окрему, шосту, книгу Цивільного кодексу. Згідно з Кодексом 
(ст. 1216) спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Кодекс установлює два види спадкування: заповіт або закон. На практиці 
використовується і третій, мішаний (спадкування здійснюється і за заповітом, і за 
законом).

Спадкодавцем є власник, після смерті якого залишається майно. Спадкодавцем 
може бути лише фізична особа.

Спадщиною (спадковим майном) є майно, яке залишається після смерті 
спадкодавця. Часом її відкриття є день смерті спадкодавця або день, з якого він 
оголошується померлим. З цього ж дня починається відлік строку (шість місяців) для 
прийняття спадщини. Вона складається з прав і обов’язків спадкодавця, які й переходять 
до спадкоємця в разі прийняття ним спадщини, за винятком:

• особистих немайнових прав;
• права на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо 

інше не встановлено законом або їхніми установчими документами;
• права на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я;
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• права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, установлені законом;
• права і обов’язки на кредитора або боржника, передбачені ст. 608 цього Кодексу.
Перехід спадщини може бути універсальним (до спадкоємця переходять і права і 

обов’язки) і сингулярним (до спадкоємця переходять окремі права).
Спадкоємець – це фізична чи юридична особа, до якої переходить майно 

спадкодавця після його смерті.
Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути живі на час відкриття 

спадщини фізичні особи, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і народжені 
живими після відкриття спадщини, а за заповітом – юридичні особи, держава Україна, 
Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти 
публічного права.

Водночас відповідно до Кодексу (ст. 1224) від права на спадкування усуваються:
1) особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих 

спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя, окрім тих, яких спадкоємець, знаючи про 
це, все ж призначив спадкоємцями за заповітом;

2) особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього 
зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих 
чи в інших осіб або збільшенню їхньої частки у спадщині;

3) за законом батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав 
і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини (...);

4) одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним (...);
5) якщо буде встановлено, що особа ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, 

який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані. (...)

3.2. Спадкування за заповітом
Спадкування за заповітом є однією з визначених законом підстав спадкування. 

Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Це 
односторонній правочин, в якому заповідач висловлює свою волю щодо того, кому, коли 
і в якій частині має перейти його майно після смерті.

Для того, щоб заповіт був визнаний чинним, треба дотримати певних умов при його 
складанні.

Перша. Заповіт має бути здійснений особисто фізичною особою з повною цивільною 
дієздатністю. 

Друга. Слід дотримати встановленої форми заповіту, а саме: складається письмово, 
із зазначенням місця і часу складення, з особистим підписом заповідача. Якщо він у 
зв’язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноруч, то на його 
доручення заповіт у його присутності підписує інша особа, що посвідчує нотаріус або 
посадова особа, уповноважена на це законом. Загалом заповіт має бути посвідчений 
нотаріусом або у визначених Кодексом випадках іншою посадовою, службовою особою. 
Наприклад, представником відповідного органу місцевого самоврядування, а також 
головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем лікарні, 
капітаном судна, начальником експедиції, командиром (начальником) військової частини, 
начальником місця позбавлення волі, начальником слідчого ізолятора (детальніше див. 
ст. 1251–1253 ЦКУ).

Третя. Зміст заповіту має відповідати вимогам закону. Заповідач може призначити 
своїми спадкоємцями будь-яких осіб, але при цьому не може позбавити права на 
спадкування тих, які мають право на обов’язкову частку у спадщині. Такими особами є:

1) неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця; 
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2) непрацездатна вдова (вдівець);
3) непрацездатні батьки.
У разі недотримання умов заповіту, його в судовому порядку може бути визнано 

недійсним повністю або частково.
Заповідач має право зробити заповідальний відказ, визначити якісь умови, 

підпризначити спадкоємця, скласти секретний заповіт, посвідчувати заповіт при свідках, 
скасовувати або змінювати, зберігати у таємниці його зміст. Про ці та інші особливості 
заповіту більше можна довідатись із гл. 85 «Спадкування за законом».

3.3. Спадкування за законом
Спадкування за законом є наступною після заповіту підставою для спадкування. 

Воно здійснюється, якщо:
1) заповіт відсутній;
2) заповіт визнано недійсним;
3) спадкоємці за заповітом не прийняли спадщину або відмовились від її прийняття;
4) заповітом не охоплено всієї спадщини.
Попередній Цивільний кодекс установлював дві черги спадкоємців, чинний – п’ять, 

сформованих за ознакою шлюбу, сімейних та родинних зв’язків, а також надання 
матеріальної допомоги.

Спадкоємцями першої черги є діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя 
спадкодавця і народжені після його смерті, а також той із подружжя, який його пережив, 
та батьки. (Дитиною померлого вважається дитина, яка народилася не пізніше 
десятимісячного строку після його смерті.) До першої черги належать і усиновлений 
та його нащадки, і усиновлювач та його родичі, які прирівнюються до родичів за 
походженням. Щоправда, закон щодо спадкування усиновленими, усиновлювачами, 
подружжям установлює певні обмеження.

Друга черга – рідні брати і сестри, баби і діди спадкодавця. До цієї ж черги за певних 
умов можуть бути віднесені усиновлені в разі смерті його братів, сестер за походженням.

Третя черга – рідні дядько та тітка спадкодавця.
Четверта черга – особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 

п’ять років до часу відкриття спадщини. Сім’ю становлять особи, які разом проживають, 
пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

П’ята черга – інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення. До неї 
належать утриманці спадкодавця, які не були членами сім’ї, але не менш як п’ять років 
одержували від нього матеріальну допомогу, що була для них єдиним або основним 
джерелом засобів до існування.

Закон визначає коло спадкоємців за правом представлення, встановлює рівні частки 
спадщини для спадкоємців, які можуть бути за згодою сторін змінені.
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СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

Схема 4.2.1. Підстави виникнення права власності

 Підстави права власності 

одержання заробітної платні 

одержання соціальної допомоги 

спадкування 

дарування 

цивільно-правові договори  
(наприклад, купівля-продаж) 

депозити 

плата за виконану роботу 

привласнення і переробка 
загальнодоступних дарів природи 

виробництво продукції для себе 

прибуток від підприємницької діяльності 

конфіскація 

скарб 

знахідка 

безгосподарне майно 

Підстави набуття права власності
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Підстави припинення права власності 

звернення стягнення на майно  
на підставах та на виконання 
загальнообов’язкових актів  

(рішень та вироків суду) 

відчуження майна, яке за законом  
не може належати цій особі 

відчуження нерухомого майна  
на підставах, передбачених законом,  

у зв’язку з вилученням земельної 
ділянки, на якій воно розміщене 

викуп безгосподарно утримуваних 
пам’яток історії та культури 

реквізиція та конфіскація 

зношення майна 

ліквідація юридичної особи  
чи смерті власника 

приватизація та в інших випадках, 
передбачених законодавством 

викуп земельної ділянки  
у зв’язку із суспільною необхідністю 

викуп нерухомого майна у зв’язку  
з викупом з метою суспільної 

необхідності земельної ділянки,  
на якій воно розміщене 

Схема 4.2.2. Підстави припинення права власності
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Конституція України
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 

знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від 
імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності 
народу відповідно до закону.

Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і 
суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, 
соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, 
юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

<…> Стаття 41. 
Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результата-

ми своєї інтелектуальної, творчої діяльності.
Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами права держав-

ної та комунальної власності відповідно до закону.
Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності 

є непорушним.
Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише 

як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, 
та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких 
об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнно-
го чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі 
та порядку, встановлених законом.

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності грома-
дян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Цивільний кодекс України

КНИГА ТРЕТЯ
Право власності та інші речові права

Розділ I. Право власності
Стаття 316. Поняття права власності
1. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону 

за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
2. Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок 

закону або договору управління майном.
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Стаття 317. Зміст права власності
1. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном.
2. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місце знаходження 

майна.
Стаття 318. Суб’єкти права власності
1. Суб’єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, 

визначені статтею 2 цього Кодексу.
2. Усі суб’єкти права власності є рівними перед законом.
Стаття 319. Здійснення права власності
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. 
При здійснені своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний додержуватись 

моральних засад суспільства.
3. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.
4. Власність зобов’язує.
5. Власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та 

гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості 
землі.

6. Держава не втручається у здійснення власником права власності.
7. Діяльність власника може бути обмежена чи припинена або власника може бути 

зобов’язано допустити до користування майном інших осіб лише у випадках та в порядку, 
встановлених законом.

8. Особливості здійснення права власності на національні, культурні та історичні ціності 
встановлюються законом.

<…> Стаття 321. Непорушність права власності
1. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього 

права чи обмежений у його здійсненні.
2. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у 

випадках і в порядку, встановлених законом.
3. Примусове відчуження об’єктів права власності може бути застосоване лише як виняток 

з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови 
попереднього та повного відшкодування їх вартості, крім випадків, встановлених частиною 
другою статті 353 цього Кодексу.

<…> Стаття 324. Право власності Українського народу
1. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в 

межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права власності Українського народу.

2. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України.

3. Кожен громадянин має право користуватися природними об’єктами права власності 
Українського народу відповідно до закону.

Стаття 325. Право приватної власності
1. Суб’єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.
2. Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком 

окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.
3. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних 

осіб, не є обмеженими.
Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у 

власності фізичної та юридичної особи.
Стаття 326. Право державної власності
1. У державній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить державі 

Україна.
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2. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідно органи 
державної влади.

Стаття 327. Право комунальної власності
1. У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить 

територіальній громаді.
2. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо 

територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
Стаття 328. Підстави набуття права власності
1. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із 

правочинів.
2. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із 

закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права <…>
Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене 

особою, яка не мала на це права <…>
Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно <…>
Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ <…>
Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи <…>
Стаття 334. Момент набуття права власності за договором
1. Право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, 

якщо інше не встановлено договором або законом.
2. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації 

зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання 
доставки.

До передання майна прирівнюється вручення коносамента або іншого товарно-
розпорядчого документа на майно.

3. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, 
виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили 
рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.

4. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у 
набувача виникає з моменту такої реєстрації.

Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ
1. Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий.
2. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію 

прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони 
розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих 
засобах масової інформації.

Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою 
органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути 
передана за рішенням суду в комунальну власність.

Безхазяйні рухомі речі можуть набуватися у власність за набувальною давністю, крім 
випадків, встановлених статтями 336, 338, 341 і 343 цього Кодексу.

Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився
1. Особа, яка заволоділа рухомою річчю, від якої власник відмовився (стаття 347 цього 

Кодексу), набуває право власності на цю річ з моменту заволодіння нею.
Стаття 337. Знахідка
1. Особа, яка знайшла загублену річ, зобов’язана негайно повідомити про це особу, яка її 

загубила, або власника речі і повернути знайдену річ цій особі.
Особа, яка знайшла загублену річ у приміщенні або транспортному засобі, зобов’язана 

передати її особі, яка представляє володільця цього приміщення чи транспортного засобу. 
Особа, якій передана знахідка, набуває прав та обов’язків особи, яка знайшла загублену річ.
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2. Якщо особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, або місце її 
перебування невідомі, особа, яка знайшла загублену річ, зобов’язана заявити про знахідку 
міліції або органові місцевого самоврядування.

3. Особа, яка знайшла загублену річ, має право зберігати її у себе або здати на зберігання 
міліції, або органові місцевого самоврядування, або передати знахідку особі, яку вони вказали.

Річ, що швидко псується, або річ, витрати на зберігання якої є непропорційно великими 
порівняно з її вартістю, може бути продана особою, яка її знайшла, з одержанням письмових 
доказів, що підтверджують суму виторгу. Сума грошей, одержана від продажу знайденої речі, 
підлягає поверненню особі, яка має право вимагати її повернення.

4. Особа, яка знайшла загублену річ, відповідає за її втрату, знищення або пошкодження 
в межах її вартості лише в разі свого умислу або грубої необережності.

Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
1. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу шести 

місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органові місцевого самоврядування, 
якщо:

7) не буде встановлено власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення 
загубленої речі;

8) власник або інша особа, яка має право вимагати повернення загубленої речі, не заявить 
про своє право на річ особі, яка її знайшла, міліції або органові місцевого самоврядування.

2. Якщо особа, яка знайшла загублену річ, подасть органові місцевого самоврядування 
письмову заяву про відмову від набуття права власності на неї, ця річ переходить у власність 
територіальної громади.

3. Знайдені транспортні засоби передаються иа зберігання міліції, про що робиться 
оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Якщо протягом шести місяців від дня опублікування цього оголошення власник або інша 
особа, яка має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або 
вони не заявлять про свої права на транспортний засіб, міліція має право продати його, а суму 
виторгу внести на спеціальний рахунок у банку. Якщо протягом трьох років колишній власник 
транспортного засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума переходить у 
власність територіальної громади, на території якої було знайдено транспортний засіб.

Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування 
витрат, пов’язаних із знахідкою

1. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від особи, якій вона повернута, 
або особи, яка набула право власності на неї, відшкодування необхідних витрат, пов’язаних із 
знахідкою (зберігання, розшук власника, продаж речі тощо).

2. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника (володільця) 
винагороду за знахідку в розмірі до двадцяти відсотків вартості речі.

3. Якщо власник (володілець) публічно обіцяв винагороду за знахідку, винагорода 
виплачується на умовах публічної обіцянки.

4. Право на одержання винагороди не виникає, якщо особа, яка знайшла загублену річ, 
не заявила про знахідку або вчинила спробу приховати її.

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина
1. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, зобов’язана негайно повідомити 

про це власника і повернути її. Якщо власник бездоглядної домашньої тварини або місце 
його перебування невідомі, особа, яка затримала тварину, зобов’язана протягом трьох днів 
заявити про це міліції або органові місцевого самоврядування, який вживає заходів щодо 
розшуку власника.

2. Особа, яка затримала бездоглядну домашню тварину, може на час розшуку власника 
залишити її у себе на утриманні та в користуванні або передати іншій особі, якщо ця особа 
може забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил, 
або передати її міліції або органові місцевого самоврядування.
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3. Особа, у якої залишена бездоглядна домашня тварина, відповідає за її загибель або 
пошкодження у межах її вартості лише у разі свого умислу або грубої необережності.

Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину
1. Якщо протягом шести місяців з моменту заявлення про затримання бездоглядної 

робочої або великої рогатої худоби і протягом двох місяців – щодо інших домашніх тварин не 
буде виявлено їхнього власника або він не заявить про своє право на них, право власності на 
ці тварини переходить до особи, у якої вони були на утриманні та в користуванні.

2. У разі відмови особи, у якої бездоглядна домашня тварина була на утриманні та 
в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність 
територіальної громади, на території якої її було виявлено.

Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини 
та виплата винагороди <…>

Стаття 343. Набуття права власності на скарб
1. Скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші 

цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.
2. Особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього.
Якщо скарб був прихований у майні, що належить на праві власності іншій особі, особа, 

яка виявила його, та власник майна, у якому скарб був прихований, набувають у рівних 
частках право спільної часткової власності на нього.

3. У разі виявлення скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без 
згоди на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на скарб набуває 
власник цього майна.

4. У разі виявлення скарбу, що є пам’яткою історії та культури, право власності на нього 
набуває держава.

Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі 
до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила 
міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному 
державному органові або органові місцевого самоврядування.

Якщо пам’ятка історії та культури була виявлена у майні, що належить іншій особі, ця 
особа, а також особа, яка виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі до десяти 
відсотків від вартості скарбу кожна.

Положення цієї статті не поширюються на осіб, які виявили скарб під час розкопок, 
пошуків, що проводилися відповідно до їхніх трудових або договірних обов’язків.

Стаття 344. Набувальна давність
1. Особа, яка добросовісно заволоділа чужим майном і продовжує відкрито, безперервно 

володіти нерухомим майном протягом десяти років або рухомим майном протягом п’яти років, 
набуває право власності на це майно (набувальна давність), якщо інше не встановлено цим 
Кодексом.

Набуття права власності на земельну ділянку за набувальною давністю регулюється 
законом.

Право власності на нерухоме майно, що підлягає державній реєстрації, виникає за 
набувальною давністю з моменту державної реєстрації.

2. Особа, яка заявляє про давність володіння, може приєднати до часу свого володіння 
увесь час, протягом якого цим майном володіла особа, чиїм спадкоємцем (правонаступником) 
вона є.

3. Якщо особа заволоділа майном на підставі договору з його власником, який після 
закінчення строку договору не пред’явив вимоги про його повернення, вона набуває право 
власності за набувальною давністю на нерухоме майно через п’ятнадцять, а на рухоме майно 
– через п’ять років з часу спливу позовної давності.

Втрата не з своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної давності у разі 
повернення майна протягом одного року або пред’явлення протягом цього строку позову про 
його витребування.
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Право власності за набувальною давністю на нерухоме майно, транспортні засоби, цінні 
папери набувається за рі шенням суду.

Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, 
що є в комунальній власності

1. Фізична або юридична особа може набути право власності у разі приватизації 
державного майна та майна, що є в комунальній власності.

2. Приватизація здійснюється у порядку, встановленому законом.
Стаття 346. Підстави припинення права власності
1. Право власності припиняється у разі:
1) відчуження власником свого майна;
2) відмови власника від права власності;
3) припинення права власності на майно, яке за законом не може належати цій особі;
4) знищення майна;
5) викупу пам’яток історії та культури;
6) викупу земельної ділянки у зв’язку із суспільною необхідністю;
7) викупу нерухомого майна у зв’язку з викупом з метою суспільної необхідності  земельної 

ділянки, на якій воно розміщене;
8) звернення стягнення на майно за зобов’язаннями власника;
9) реквізиції;
10) конфіскації;
11) припинення юридичної особи чи смерті власника.
2. Право власності може бути припинене в інших випадках, встановлених законом.
<…> Стаття 355. Поняття і види права спільної власності <…>
Стаття 356. Право спільної часткової власності <…>
Стаття 368. Право спільної сумісної власності
1. Спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві 

власності є спільною сумісного власністю.
2. Суб’єктами права спільної сумісної власності можуть бути фізичні особи, юридичні 

особи, а також держава, терито ріальні громади, якщо інше не встановлено законом.
3. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо 

інше не встановлено договором або законом.
4. Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, є 

їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у 
письмовій формі.

<…> Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності
1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною 

держави.
2. Право власності на землю гарантується Конституцією України.
Право власності на землю (земельну ділянку) набувається і здійснюється відповідно до 

закону.
3. Право власності на земельну ділянку поширюється на поверхневий (ґрунтовий) шар у 

межах цієї ділянки, на водні об’єкти, ліси, багаторічні насадження, які на ній знаходяться, а 
також на простір, що є над і під поверхнею ділянки, висотою та глибиною, які необхідні для 
зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

4. Власник земельної ділянки має право використовувати її на свій розсуд відповідно до 
її цільового призначення.

5. Власник земельної ділянки може використовувати на свій розсуд все, що знаходиться 
над і під поверхнею цієї ділянки, якщо інше не встановлено законом та якщо це не порушує 
прав інших осіб.

Стаття 374. Суб’єкти права власності на землю (земельну ділянку)
1. Суб’єктами права власності на землю (земельну ділянку) є фізичні особи, юридичні 

особи, держава, територіальні громади.
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2. Іноземці, особи без громадянства можуть набувати право власності на землю (земельні 
ділянки) відповідно до закону.

3. Іноземні юридичні особи, іноземні держави та міжнародні організації можуть бути 
суб’єктами права власності на землю (земельну ділянку) у випадках, встановлених законом.

4. Права та обов’язки суб’єктів права власності на землю (земельну ділянку) 
встановлюються законом.

<…> Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку <…>
Стаття 379. Поняття житла
1. Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, призначені та 

придатні для постійного проживання в них. <…>
Стаття 380. Житловий будинок як об’єкт права власності
1. Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, 

встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного 
у ній проживання. <…>

Стаття 381. Садиба як об’єкт права власності
1. Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, 

господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними 
насадженнями.

2. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо 
інше не встановлено договором або законом.

Стаття 382. Квартира як об’єкт права власності
1. Квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне 

для постійного у ньому проживання.
2. Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на 

праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції 
будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині 
квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для 
забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які 
розташовані у житловому будинку.

<…> Стаття 386. Засади захисту права власності
1. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності.
2. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності 

іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які 
можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому 
порушенню.

3. Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової 
та моральної шкоди.

КНИГА ШОСТА
Спадкове право

Стаття 1216. Поняття спадкування
1. Спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла 

(спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). <…>
Стаття 1217. Види спадкування
1. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. <…>
Стаття 1218. Склад спадщини
1. До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на 

момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. <…>
Стаття 1219. Права та обов’язки особи, які не входять до складу спадщини
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1. Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою 
спадкодавця, зокрема:

1) особисті немайнові права;
2) право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше 

не встановлено законом або їх установчими документами;
3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
5) права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього 

Кодексу.
Стаття 1220. Відкриття спадщини
1. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою.
2. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується 

померлою (частина третя статті 46 цього Кодексу).
3. Якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б спадкувати одна після одної, 

спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них.
4. Якщо кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, померли під час спільної для 

них небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо), припускається, що вони померли 
одночасно. У цьому випадку спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з цих 
осіб.

<...> Стаття 1222. Спадкоємці
1. Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які є живими на час 

відкриття спадщини, а також особи, які були зачаті за життя спадкодавця і наро джені живими 
після відкриття спадщини.

2. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних 
відносин (стаття 2 цього Кодексу).

Стаття 1223. Право на спадкування
1. Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.
2. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або 

відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом 
усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261–
1265 цього Кодексу.

3. Право на спадкування виникає у день відкриття спадщини.
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
1. Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи 

будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя.
Положення абзацу першого цієї частини не застосовується до особи, яка вчинила такий 

замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом.
2. Не мають права на спадкування особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві 

скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права 
на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині.

3. Не мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони були 
позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини.

Не мають права на спадкування за законом батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти 
(усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання 
спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом.

4. Не мають права на спадкування за законом одна після одної особи, шлюб між якими є 
недійсним або визнаний таким за рішенням суду.

Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, 
який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може 
визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте 
ними за час цього шлюбу.
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5. За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо 
буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через 
похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

6. Положення цієї статті поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто 
має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено 
заповідальний відказ.

<...> Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)
1. Вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій установі) на 

ви падок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку 
(фінансовій установі).

2. Право на вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним.
3. Заповіт, складений після того, як було зроблене розпорядження банку (фінансовій ус та но-

ві), повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти 
право на вклад, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця.

<...> Стаття 1233. Поняття заповіту
Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.
Стаття 1234. Право на заповіт <…>
Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців
1. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька фізичних осіб, неза-

лежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших 
учасників цивільних відносин.

2. Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку осо бу з 
числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

3. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову 
частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у 
спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини.

4. У разі смерті особи, яка була позбавлена права на спадкування, до смерті заповідача, 
позбавлення її права на спадкування втрачає чинність. Діти (внуки) цієї особи мають право на 
спадкування на загальних підставах.

Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися 
за заповітом

1. Заповідач має право охопити заповітом права та обов’язки, які йому належать на момент 
скла дення заповіту, а також ті права та обов’язки, які можуть йому належати у майбутньому.

2. Заповідач має право скласти заповіт щодо усієї спадщини або її частини.
3. Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права, до спад ко ємців, 

яких він призначив, переходить та частина його обов’язків, що є пропорційною до одержаних 
ними прав.

4. Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється на момент відкриття спад-
щини.

Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ
1. Заповідач має право зробити у заповіті заповідальний відказ.
2. Відказоодержувачами можуть бути особи, які входять, а також ті, які не входять до 

числа спадкоємців за законом.
<...> Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом
1. Заповідальний відказ втрачає чинність у разі смерті відказоодержувача, що сталася до 

відкриття спадщини. <…>
Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов’язків
1. Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій немайнового характеру, 

зокрема щодо розпорядження особистими паперами, визначення місця і форми здійснення 
ритуалу поховання.
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2. Заповідач може зобов’язати спадкоємця до вчинення певних дій, спрямованих на до-
сяг нення суспільно корисної мети.

Стаття 1241. Право на обов’язкову частку у спадщині
1. Неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вді-

вець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка 
належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов’язкова частка).

Розмір обов’язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням 
відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне 
значення.

2. До обов’язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої 
обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка 
має право на обов’язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли 
до неї як до спадкоємця.

3. Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має 
право на обов’язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка 
перевищує його обов’язкову частку.

Стаття 1242. Заповіт з умовою
1. Заповідач може обумовити виникнення права на спадкування в особи, яка призначена 

у заповіті, наявністю певної умови, як пов’язаної, так і не пов’язаної з її поведінкою (наявність 
інших спадкоємців, проживання у певному місці, народження дитини, здобуття освіти тощо).

Умова, визначена у заповіті, має існувати на час відкриття спадщини.
2. Умова, визначена у заповіті, є нікчемною, якщо вона суперечить закону або моральним 

засадам суспільства.
3. Особа, призначена у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною на тій 

підставі, що вона не знала про неї, або якщо настання умови від неї не залежало.
Стаття 1243. Заповіт подружжя
1. Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві 

спільної сумісної власності.
2. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після 

смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті 
останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

3. За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. 
Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню.

4. У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, 
зазначеного у заповіті подружжя.

Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця
1. Заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо спадкоємець, 

зазначений у заповіті, помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмови від її прийняття 
чи буде усунений від права на спадкування, а також у разі відсутності умов, визначених у 
заповіті (стаття 1242 цього Кодексу).

2. Попризначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 цього 
Кодексу.

Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом
1. Частина спадщини, що не охоплена заповітом, спадкується спадкоємцями за законом 

на загальних підставах. До числа цих спадкоємців входять також спадкоємці за законом, яким 
інша частина спадщини була передана за заповітом.

Стаття 1246. Встановлення сервітуту в заповіті
1. Спадкодавець має право встановити у заповіті сервітут щодо земельної ділянки, інших 

природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших осіб.
Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту
1. Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення.
2. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем.



259Р о з д і л  III. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Якщо особа не може особисто підписати заповіт, він підписується відповідно до частини 
четвертої статті 207 цього Кодексу.

Заповіт має бути посвідчений нотаріусом або іншими посадовими, службовими особами, 
визначеними у статтях 1251–1252 цього Кодексу.

Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом
1. Нотаріус посвідчує заповіт, який написаний заповідачем власноручно або за допомогою 

загальноприйнятих технічних засобів.
2. Нотаріус може на прохання особи записати заповіт з її слів власноручно або за 

допомогою загальноприйнятих технічних засобів.
У цьому разі заповіт має бути вголос прочитаний заповідачем, підписаний ним.
Якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт, посвідчення заповіту 

має відбуватися при свідках (стаття 1253 цього Кодексу).
Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
1. Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом без ознайомлення з його змістом.
2. Особа, яка склала секретний заповіт, подає його в заклеєному конверті нотаріусові. На 

конверті має бути підпис заповідача.
Нотаріус ставить на конверті свій посвідчувальний напис, скріплює печаткою і в присутності 

заповідача поміщає його в інший конверт та опечатує.
Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
1. Одержавши інформацію про відкриття спадщини, нотаріус призначає день оголошення 

змісту заповіту. Про день оголошення заповіту він повідомляє членів сім’ї та родичів 
спадкодавця, якщо їхнє місце проживання йому відоме, або робить про це повідомлення в 
друкованих засобах масової інформації.

2. У присутності заінтересованих осіб та двох свідків нотаріус відкриває конверт, у якому 
зберігався заповіт, та оголошує його зміст.

3. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують нотаріус та свідки. У 
протоколі записується весь зміст заповіту.

Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою органу місцевого 
самоврядування

1. Якщо у населеному пункті немає нотаріуса, заповіт, крім секретного, може бути 
посвідчений уповноваженою на це посадовою, службовою особою відповідного органу 
місцевого самоврядування. <…>

Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою
1. Заповіт особи, яка перебуває на лікуванні у лікарні, госпіталі, іншому стаціонарному 

закладі охорони здоров’я, а також особи, яка проживає в будинку для осіб похилого віку та 
інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або 
черговим лікарем цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров’я, а 
також начальником госпіталю, директором або головним лікарем будинку для осіб похилого 
віку та інвалідів.

2. Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському, річковому судні, що хо-
дить під прапором України, може бути посвідчений капітаном цього судна.

3. Заповіт особи, яка перебуває у пошуковій або іншій експедиції, може бути посвідчений 
начальником цієї експедиції.

4. Заповіт військовослужбовця, а в пунктах дислокації військових частин, з’єднань, уста-
нов, військово-навчальних закладів, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії, 
а також заповіт робітника, службовця, члена їхніх сімей і члена сім’ї військовослужбовця 
може бути посвідчений командиром (начальником) цих частини, з’єднання, установи або 
закладу.

5. Заповіт особи, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, може бути посвідчений 
начальником місця позбавлення волі.

6. Заповіт особи, яка тримається під вартою, може бути посвідчений начальником слідчого 
ізолятора.
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7. Заповіти осіб, зазначених у частинах першій–шостій цієї статті, посвідчуються при 
свідках.

8. До заповітів, посвідчених посадовими, службовими особами, застосовуються поло-
ження статті 1247 цього Кодексу.

9. Заповіти, посвідчені посадовими, службовими особами, визначеними у частинах пер-
шій–шостій цієї статті, прирівнюються до заповітів, посвідчених нотаріусами.

Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках
1. На бажання заповідача його заповіт може бути посвідчений при свідках.
2. У випадках, встановлених абзацом третім частини другої статті 1248 і статтею 1252 

цього Кодексу, присутність не менш як двох свідків при посвідченні заповіту є обов’язковою.
3. Свідками можуть бути лише особи з повною цивільною дієздатністю.
4. Свідками не можуть бути:
1) нотаріус або інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт;
2) спадкоємці за заповітом;
3) члени сім’ї та близькі родичі спадкоємців за заповітом;
4) особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.
5. Свідки, при яких посвідчено заповіт, зачитують його вголос та ставлять свої підписи на 

ньому.
6. У текст заповіту заносяться відомості про особу свідків.
Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
1. Заповідач має право у будь-який час скасувати заповіт.
2. Заповідач має право у будь-який час скласти новий заповіт. Заповіт, який було складено 

пізніше, скасовує попередній заповіт повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить.
3. Кожний новий заповіт скасовує попередній і не відновлює заповіту, який заповідач 

склав перед ним.
4. Якщо новий заповіт, складений заповідачем, був визнаний недійсним, чинність попе-

реднього заповіту не відновлюється, крім випадків, встановлених статтями 225 і 231 цього 
Кодексу.

5. Заповідач має право у будь-який час внести до заповіту зміни.
6. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться заповідачем особисто.
7. Скасування заповіту, внесення до нього змін провадяться у порядку, встановленому 

цим Кодексом для посвідчен ня заповіту. 
Стаття 1255. Таємниця заповіту
1. Нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична 

особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини 
розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни 
заповіту. <…>

Стаття 1256. Тлумачення заповіту
1. Тлумачення заповіту може бути здійснене після відкриття спадщини самими спадко-

ємцями.
2. У разі спору між спадкоємцями тлумачення заповіту здійснюється судом відповідно до 

статті 213 цього Кодексу.
Стаття 1257. Недійсність заповіту
1. Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з пору-

шенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним.
2. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт є недійсним, якщо буде вста-

новлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.
3. Недійсність окремого розпорядження, що міститься у заповіті, не має наслідком недійс-

ності іншої його частини.
4. У разі недійсності заповіту спадкоємець, який за цим заповітом був позбавлений права 

на спадкування, одержує право на спадкування за законом на загальних підставах.
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Стаття 1258. Черговість спадкування за законом
1. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово.
2. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі 

відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття 
ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, встановлених статтею 1259 цього 
Кодексу.

Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування
1. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змі-

нена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після 
відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому 
участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

2. Фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням 
суду одер жати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на 
спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забез-
печувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або 
каліцтво був у безпорадному стані.

Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
1. У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного боку, та уси нов-

лювач і його родичі – з другого, прирівнюються до родичів за походженням.
2. Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, 

інших його родичів за походженням по висхідній лінії. Батьки усиновленого та інші його родичі 
за походженням по висхідній лінії не спадкують за законом після смерті усиновленого та його 
нащадків.

3. Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий зв’язок між усиновленим 
та його бабою, дідом, братом та сестрою за походженням, то у разі смерті його баби, діда 
за походженням усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у разі 
смерті його брата, сестри за походженням – має право на спадкування як спадкоємець другої 
черги.

У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за походженням, з якими був 
збережений правовий зв’язок, спадкують на загальних підставах.

Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом
1. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому 

числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його 
пережив, та батьки. <…>

Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом
1. У другу чергу право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, 

його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. 
Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом
1. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. 

<…>
Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом
1. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спад-

ко давцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.
Стаття 1265. П’ята черга спадкоємців за законом
1. У п’яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шос-

того ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають 
від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення.

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від 
спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

2. У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не 
були членами його сім’ї.
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Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім’ї 
спадкодавця, але не менш як п’ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що і 
була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
1. Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом 

їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час відкриття спадщини.
2. Прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям 

(бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини.
3. Племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом 

їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття 
спадщини.

4. Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала 
б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на 
час відкриття спадщини.

5. Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка 
їхнього померлого родича ділиться між ними порівну.

6. При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлення діє без обмеження 
ступеня споріднення.

Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом
1. Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними.
2. Спадкоємці за усною угодою між собою, якщо це стосується рухомого майна, можуть 

змінити розмір частки у спадщині когось із них.
3. Спадкоємці за письмовою угодою між собою, посвідченою нотаріусом, якщо це стосу-

ється нерухомого майна або транспортних засобів, можуть змінити розмір частки у спадщині 
когось із них.

Стаття 1268. Прийняття спадщини
1. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прий-

няти її.
2. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.
3. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спад-

щини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 
1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

4. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність 
якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених 
частинами другою–четвертою статті 1273 цього Кодексу.

5. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття 
спадщини.

Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини
1. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не про-

живав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття 
спадщини.

2. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто.
3. Особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право подати заяву про прийняття спад-

щини без згоди своїх батьків або піклувальника.
4. Заяву про прийняття спадщини від імені малолітньої, недієздатної особи подають її 

батьки (усиновлювачі), опікун.
5. Особа, яка подала заяву про прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, 

встановленого для прийняття спадщини.
Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини
1. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з 

часу відкриття спадщини.
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2. Якщо виникнення в особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини 
або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини 
встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або 
відмови від її прийняття.

Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він продовжується до трьох місяців.
Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу
1. Якщо протягом шести місяців з часу відкриття спадщини відказоодержувач не відмо-

вився від заповідального відказу, вважається, що він його прийняв. <…>
<…> Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини
1. Якщо спадкоємець за заповітом або за законом помер після відкриття спадщини і не 

встиг її прийняти, право на прийняття належної йому частки спадщини, крім права на прийняття 
обов’язкової частки у спадщині, переходить до його спадкоємців (спадкова трансмісія).

Право на прийняття спадщини у цьому випадку здійснюється на загальних підставах 
протягом строку, що залишився. Якщо строк, що залишився, менший як три місяці, він 
подовжується до трьох місяців. <…>

Стаття 1277. Відумерлість спадщини
1. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спад-

кування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину 
відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття 
спадщини.

2. Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу 
відкриття спадщини.

3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади 
за місцем відкриття спадщини.

4. Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задо-
вольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу.

5. Спадщина, не прийнята спадкоємцями, охороняється до визнання її відумерлою від-
повідно до статті 1283 цього Кодексу.

<…> Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину
1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спад-

щину.
2. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину вида-

ється кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.
3. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спад-

щину. <...>

ТЕСТИ
1. Які фактори утворюють право власності?

а) наявність документів на володіння майном;
б) володіння майном;
в) користування майном;
г) розпорядження майном.

2. Підставами спадкування є:
а) довіреність;
б) договір;
в) заповіт;
г) закон.

3. Суб’єктами права приватної власності є:
а) територіальні громади;
б) фізичні особи;
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в) юридичні особи;
г) держава;
д) усі відповіді – правильні.

4. Спеціальний порядок набуття права власності встановлюється:
а) на гладкоствольну і нарізну мисливську зброю;
б) пам’ятки історії та культури;
в) бойові отруйні речовини;
г) дорогоцінні ювелірні вироби.

5. Способи набуття права власності поділяються:
а) на первинні;
б) вторинні;
в) похідні;
г) допоміжні.

6. До другої черги спадкоємців належать:
а) брати та сестри спадкодавця;
б) рідні брати та сестри, діди і баби спадкодавця;
в) рідні тітки та дядьки спадкодавця;
г) діти спадкодавця.

7. Підставами припинення права власності є:
а) відчуження власником свого майна;
б) відмова власника від права власності;
в) знищення майна;
г) конфіскація та інші.

8. Вкладник має право розпоряджатися правом на вклад банку (фінансовій установі)
    на випадок своєї смерті:

а) склавши заповіт;
б) зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі);
в) правильно і перше, і друге.

9. Про приватну власність як основну передумову утворення держави йдеться:
а) у теологічній теорії;
б) соціально-економічній (класовій) теорії;
в) органічній теорії;
г) технократичній теорії.

10. Право власника вилучити з належної йому речі її корисні властивості називається:
а) володінням;
б) користуванням;
в) розпорядженням;
г) усі відповіді – правильні.

11. Право власності в об’єктивному значенні – це:
а) сукупність цивільно-правових норм, які регулюють відносини власності;
б) право особи володіти та користуватися майном;
в) право особи володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном у своїх
власних інтересах;
г) сукупність правових норм, які регулюють відносини власності.

12. Право власності утворюють такі фактори:
а) володіння майном;
б) наявність документів на власність майна;
в) користування майном;
г) розпоряджання майном.
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ЗАВДАННЯ
1. Після смерті пана К. було оголошено його заповіт, згідно з яким усе майно 

заповідача переходило у власність сестри. У покійного залишилася дружина, 25-річний 
син і 10-річна донька.

Чи може бути цей заповіт оскаржений? Якщо так, то хто та яку частку у спадщині 
отримає?

2. Геолог Ю. раптово і важко занедужав в експедиції, яка шукала корисні копалини 
у віддаленому і важкодоступному районі Карпат. Він склав заповіт, який посвідчив 
начальник пошукової експедиції. При цьому, на прохання заповідача, був присутній 
свідок, відомості про якого було занесено у заповіт.

Чи наділяє Цивільний кодекс начальника пошукової експедиції правом посвідчення 
заповітів? Чи обов’язковою при цьому є присутність свідків? Чи буде визнано цей 
заповіт чинним?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Чому і чи варто вважати право на приватну власність природним правом?
2. Як ви розумієте норму ст. 41 Конституції України: «Використання власності не 

може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, 
погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі»?

3. Як ви ставитесь до того, що заповідач може позбавити спадщини своїх дієздатних 
і працездатних дітей (батьків)?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Поняття власності і права власності.
2. Підстави набуття і припинення права власності.
3. Загальна характеристика права власності.
4. Право інтелектуальної власності.
5. Право приватної власності.
6. Законодавче врегулювання права власності.
7. Засади спадкового права.
8. Спадкування за заповітом.
9. Спадкування за законом.
10. Порівняльна характеристика спадкового права у попередньому і чинному Ци віль-

ному кодексі України.

КРОСВОРДИ
Кросворд 3.2.1

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

По вертикалі: 1. Суспільна форма володіння матеріальними і нематеріальними бла-
гами (ключове слово).
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По горизонталі: 1. Право власника вилучати з належної йому речі її корисні влас-
тивості; 2. Фактична наявність речі в господарстві власника; 3. Один із способів набуття 
права власності; 4. Одна з підстав припинення права власності; 5. Право власника 
визначати юридичну чи фактичну долю належного йому майна; 6. Одна з підстав при-
пи нення права власності; 7. Один із способів набуття права власності; 8. Особисте роз-
порядження фізичної особи на випадок своєї смерті; 9. Спадкоємець третьої черги.

Кросворд 3.2.2
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11

По вертикалі: 1. Перехід прав та обов’язків (спадщини) від померлого (спадкодавця) 
до інших осіб (спадкоємців) (ключове слово).

По горизонталі: 1. Спадкове право – це … цивільної галузі права; 2. Власник, після 
смерті якого залишається майно; 3. Особа, до якої переходить майно спадкодавця; 
4. Майно, що залишилося після смерті спадкодавця; 5. Одна з підстав для спадкування; 
6. Особа, яка за загальним правилом посвідчує заповіт; 7. Особа, яка може бути присутня 
при посвідченні заповіту на прохання заповідача; 8. Особисте розпорядження фізичної 
особи на випадок своєї смерті; 9. Особа, яка має право посвідчувати заповіт під час 
плавання заповідача на морському, річковому судні під прапором України; 10. Особа, 
яка має право посвідчувати заповіт військовослужбовця в пунктах дислокації військових 
частин; 11. Кількість черг спадкоємців.

Кросворд 3.2.3
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14
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По вертикалі: 1. Закріплена в законодавстві здатність особи чи людини бути носієм 
прав і обов’язків, незалежно від віку і стану здоров’я (ключове слово).

По горизонталі: 1. Цивільне ........... – це сукупність правових норм, яка врегульовує 
особисті немайнові і майнові відносини, які базуються на товарно-грошовій формі, 
юридичній рівності сторін і взаємній згоді; 2. Вид довіреності, яка не вимагає нотаріального 
посвідчення; 3. Розпорядження особи про розподіл майна між спадкоємцями в разі її 
смерті; 4. Дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і 
обов’язків; 5. Форма права власності; 6. Яка особа є громадянином певної держави, 
іноземцем чи особою без громадянства?; 7. Підстава виникнення права власності в 
результаті угоди, досягнутої між попереднім власником і набувачем речі; 8. Перехід прав 
і обов’язків померлого до інших осіб; 9. Право власника вилучати з належної йому речі її 
корисні властивості; 10. Право власника визначати юридичну і фактичну долю власності, 
яка йому належить; 11. Наявність речі в господарстві власника і можливість впливати на 
неї; 12. Цивільна дієздатність, яку мають фізичні особи, які не досягли 14 років і можуть 
набувати лише певних прав; 13. Правовідносини, в яких одна сторона зобов’язана або 
має право чинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє; 14. Письмовий 
документ, який видається однією особою іншій.

Додатки до теми
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОВІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ                                                 

ТА АКТИ ЗІ СІМЕЙНОГО АРХІВУ
Додаток  3.1

Передача і поділ спадщини в селянських родинах Галичини
в ХІХ – 30-х роках ХХ ст.

(Фрагмент висновків із дисертації Сергія Бегея)

Звичай править законом.
Л а т и н с ь к и й  а ф о р и з м

Передача і поділ спадщини – та сфера народного побуту, в якій звичаєві традиції поколінь 
збереглись до XXI ст. Матеріальний набуток подружжя за життя і його передача найближчим 
кровноспорідненим людям, нащадкам, – поняття, які виникли в історії людства одночасно 
та досі існують нероздільно. З часом у свідомості формувались переконання, що спадщину 
необхідно передавати саме так, а не інакше. Тривала практика поступово ставала звичаєм.

Історіографічний доробок за темою дисертації не є великим. Вітчизняні та зарубіжні вчені 
звертались до проблеми передачі спадщини в родинах селян Галичини в контексті своїх 
історичних, юридичних або економічних досліджень.

З метою ґрунтовного вивчення причин та умов, за яких формувались звичаєві традиції 
сільського населення Галичини в питанні передачі і поділу спадщини, у дисертації показано 
історичну еволюцію цього питання від давньоруського часу до XX ст., описано особливості і 
глибину впливу звичаєвих норм спадкування на державне цивільне законодавство.

Дослідники «Руської Правди» зазначали, що спадщину в Київській Русі передавали в 
основному синам (лише бояри мали право заповідати частину майна донькам). Навіть якщо 
батько перед смертю з якихось причин не встигав розподілити майно між дітьми, за нього це 
робила князівська адміністрація.

На українських землях у складі феодальної Польщі звичаєві традиції в питаннях поділу 
спадщини в багатьох випадках відповідали нормам «Руської Правди», оскільки головним 
джерелом останньої, як відомо, було звичаєве право. Віслицькій привілей Казимира III, однак, 
забороняв селянам передавати за заповітом дітям нерухоме майно. Воно мало залишатись 
у власності пана. Рухоме ж майно мало поділятись між нащадками померлого по чоловічій 
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лінії, що практично збігалось із звичаєвими нормами. У шляхетських родинах 3/4 нерухомої 
спадщини ділилась між синами, а 1/4 рухомої між доньками, незалежно від їх кількості. 
Виразною особливістю польських заповітів про спадщину, які дещо впливали і на руську 
практику, було заповідання частини спадку на користь церкви. Тільки у 1655 році сеймовою 
ухвалою спадкування нерухомості на користь церкви було обмежено.

У роки австрійського і польського панування повільно, але постійно зростала вага 
державних норм регулювання спадкових відносин, яке проте майже кожного разу стверджувало 
або ж тільки дещо обмежувало звичаєву норму. Вже цісарські патенти 1787 та 1788 рр. у дусі 
народної традиції стверджували, що у випадку смерті батька за відсутності тестаменту* ґрунт 
мав переходити старшому синові або дочці. Патент 1795 р. так само у дусі звичаєвих традицій 
зобов’язував головного спадкоємця робити сплати родичам, які були в числі претендентів на 
спадщину, та сплату боргів, що висіли на маєтку за життя спадкодавця. Цивільний Кодекс 
Австрії 1811 р. розширював коло «законних» спадкоємців і встановлював порядок поділу 
спадщини у випадках відсутності тестаменту спадкодавця. Але якщо такий був, то кодекс 
визнавав його силу. В основних своїх положеннях кодекс мав силу до 1939 р.

Протягом усього австрійського часу важливу роль в остаточному вирішенні спірних питань 
поділу спадку відігравали громадські суди, свідки заповідальної волі, а також повітові суди, 
до яких, щоправда, позивачі вдавались рідко. Обов’язки громадських та повітових судів у 
сфері поділу і передачі спадщини, так само, як і відповідальності громад у цілому, за маєтки 
селян і їх збереження були деталізовані спеціальним «Законом громадським, обов’язуючим в 
Королівстві Галичини і Володимирії та Великім князівстві Краківському», прийнятим 12 серпня 
1866 р.

Найгострішим аспектом суспільних відносин у галицькому селі, що викликався від 
поколінням до покоління поділом селянських господарств, було подрібнення земельних наділів 
і господарств, що вело до загальної економічної руїни селянства. З метою попередження 
деградації села Галицький крайовий сейм розробляв немало проектів на зразок проекту 
закону «Про неподільність селянських маєтків» 1898 р. Всі вони, однак, або відхилялися, 
або ж виявлялися малоефективними і не могли зупинити постійної тенденції до подрібнення 
селянських ґрунтів і господарств. Найбільше подрібнення господарств спостерігалось у 
Заліщицькому, Станіславівському, Коломийському, Городоцькому та Яворівському повітах**, 
в яких уже не можна було позначити деяких наділів на кадастрових картах. У Городоцькому 
повіті фіксувалось поле завдовжки 3 км і шириною 3 м.

Проект основ земельної реформи, розроблений Комісією Державного Секретаріату ЗУНР, 
передбачав вихід із такого становища шляхом націоналізації великої земельної власності і 
наділів землею безземельних і малоземельних селян, у свою чергу, вояків УГА, які воювали 
проти Польщі. Поразка ЗУНР перекреслила реалізацію проекту. 

Одним із прогресивних актів, прийнятих за Другої Речі Посполитої, який повинен був дещо 
зменшити економічну деградацію галицького краю, був прийнятий 31 липня 1923 р. закон 
«Про комасацію (об’єднання) грунтів». На жаль, в українській Галичині він реалізовувався 
дуже повільно. До 1932 р. тут було комасовано лише 6 сіл.

І в умовах Польщі, так само, як і за Австрії, на різних державних і наукових рівнях 
документувалось питання про шляхи запобігання подрібнення селянських господарств з 
причин їх поділу між спадкоємцями, розроблялись різні законопроекти заборони надмірного 
поділу. У 1928 р. польський уряд розробив законопроект, за яким передбачалось, що спадкувати 
селянський маєток мав лише один спадкоємець (син чи хто інший), здатний сплатити грошову 
компенсацію іншим «законним» претендентам (братам, синам та іншим) на спадщину. Сейм, 
однак, законопроект не прийняв. Підірвати селянську малоконтрольовану звичаєву традицію 
передачі і поділу маєтку від спадкодавця і спадкоємця мав закон 1933 р., що зобов’язував всі 

*Т е с т а м е н т – заповіт.
**П о в і т – адміністративно-судова одиниця у Польському королівстві, Великому князівстві Литовському, 
згодом у Речі Посполитій та українських землях, що входили до складу цих держав.
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правові дії, які стосувались землі, оформляти письмово і завіряти нотаріально, розуміється, 
за оплату. Це було задорогим «задоволенням» для селян. І вони далі заповідали свої спадки 
усно, за звичаєм, що з огляду на існування спеціального закону не раз приводило до судових 
процесів.

На спадкову волю батька впливала як любов до дітей, так і недопущення цілковитої 
руйнації прабатьківського маєтку, так званої «батьківщини».

У найтіснішому зв’язку зі спадковими відносинами перебували шлюби дітей родини, 
обов’язковим звичаєвим атрибутом яких було випосаження дітей. Усвідомлюючи фатальні 
наслідки подрібнення ґрунту і господарства, батьки намагались випосажувати дітей за 
рахунок передачі дітям, які одружуються, рухомого майна, готівки, худоби, меблів, а не 
ґрунтових парцель. Однак народні звичаї однозначно засуджували батьків, які не передавали 
дітям землі і таким чином позбавляли їх можливості самими бути господарями. У зв’язку з 
тим, що традиційно звичаєві погляди перебували в протиріччі з негативними господарськими 
наслідками подрібнення господарств, реальне життя народжувало численні варіанти 
спадкування, що залежали від матеріальних статків спадкодавця, від кількості дітей, 
моральних рис батьків і дітей, потенційних духовних і фізичних якостей спадкоємців, від 
сільської громадської думки і багатьох інших чинників.

Особливе значення в передачі спадщини за звичаєвою традицією і державним 
законодавством надавалось врахуванню так званих «примусових спадкоємців», власне дітей 
та дружини спадкодавця. Саме тут державне право ввійшло в категоричну суперечність із 
звичаєвими традиціями, згідно з якими батько міг взагалі оминути у спадковій волі власну 
дитину. У Цивільному кодексі був перелік умов, за яких батько міг нічого не залишити дитині. 
Але якщо спадкодавець позбавляв дитину спадщини без причини, без підстав, що не 
передбачались законом, його заповіт вважався недійсним.

Державне регулювання спадкових правовідносин поступово обмежувало дію звичаєвих 
традицій. В умовах катастрофічного безземелля та злиднів галицькі селяни міжвоєнного 
періоду свідомо і несвідомо все частіше почали звертатись до державного законодавства, 
яке регулювало спадкові правовідносини, у надії поліпшити своє матеріальне становище. В 
побуті також нерідкими були випадки обману найближчих родичів з метою створення кращих 
умов існування власної сім’ї. Брат сварився з братом за право переїзду через поле, за межу, 
за хату. Спритніший з допомогою адвоката, посилаючись на букву, а не дух закону, всупереч 
будь-яким звичаєвим традиціям, нерідко неправомірно заволодівав землею. З часом 
втрачали силу усні волевиявлення спадкодавця, часто при допомозі адвокатів, – на користь 
незадоволених спадкоємців. Селянство змушено було відходити від практики усних заповітів, 
які до того ж заборонялись законом 1933 р., і почало оформляти свою спадкову волю згідно з 
вимогами Цивільного кодексу. Тим не менше зміст самих письмових заповітів і надалі залежав 
від звичаїв, що панували в тій чи іншій частині краю.

Незважаючи на різноманітні, часто суперечливі, способи і випадки передачі і поділу 
спадщини в селянському побуті Галичини, опрацьовані за результатами польових досліджень 
матеріали дають підстави констатувати, що в традиціях українського народу переважала 
тенденція до рівномірного поділу набутого батьками майна між дітьми. Однак, через хронічні 
матеріальні нестатки, причинами яких були економічні та політичні чинники, відносно 
рівномірний поділ спадщини у східногалицькому селі траплявся лише в заможних родинах. У 
сім’ях із середнім достатком та бідних родинах практикувалось упривілеювання одних дітей 
перед іншими.

Згідно із сформованим протягом віків звичаєм, першочергове право на більшу 
частку батьківського майна мав старший син, як людина, яка найдовше працювала на 
батьківському маєтку і мала можливість відвінувати молодших сестер. Він отримував так 
звану «батьківщину» – земельний наділ, який передавався в родині з покоління в покоління по 
батьківській лінії. Молодші сини, як правило, отримували менше землі і маєток їх складався 
з так званих доробкових парцель, тобто тих, які батько купив протягом життя. Доньки в 
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основному отримували шлюбне віно* у грошовому еквіваленті або рухомим майном (худоба, 
постіль, меблі). Земельний наділ донька, яка після весілля покидала батьківську хату, могла 
отримати найчастіше лише від мами, яка володіла так званою «материзною» – ґрунтом, який 
мама отримувала від своїх батьків перед одруженням як «віно». Якщо донька з чоловіком 
залишалась жити у своїх батьків, то отримувала в довічне користування визначений батьком 
наділ.

Саме земля (ґрунт, поле) були основним об’єктом передачі і поділу спадщини в 
селянських родинах Галичини. Земля була джерелом добробуту, а збільшення свого наділу 
було з давніх-давен найзаповітнішою мрією галицького селянина. Через різні обставини 
об’єктивного і суб’єктивного характеру переважна більшість галицького селянства XIX – початку 
XX ст. володіла земельними наділами, недостатніми не тільки для ведення інтенсивного 
господарства, а й для нормального прохарчування членів родини. Отже, кожен наступний 
поділ клаптикових парцель призводив до того, що не лише спадкодкоємці, а й спадкодавці 
свідомо погіршували умови свого життя.

В умовах аграрного перенаселення краю подрібнення селянських наділів набувало 
катастрофічних масштабів. Ділили землю там, де ділити було нічого. Були господарства, що 
володіли одним моргом, парцелі якого були розкидані між собою на відстані 6–8 км. У тогочасних 
газетах можна було знайти безліч закликів до галицьких селян із вимогами припинити земельні 
поділи. Як вихід із ситуації, що склалася, газети рекомендували заробіткову еміграцію, але й 
вона не могла вирішити проблеми.

Проблема передачі і поділу спадщини негативно позначались на родинних стосунках. 
Поділ спадщини часто супроводжувався конфліктами між членами родини. Деякі були 
незадоволені величиною отриманої частки. Батько, не зважаючи на звичаєву силу своєї волі 
в питаннях поділу спадку, мусів рахуватись з поглядами членів родини, з якими проживав 
під одним дахом і перебував у моральних зв’язках. Для оптимального варіанту поділу 
комусь із родичів потрібно було зачекати з отриманням необхідної частки спадщини, комусь 
поступитись частиною прав на користь іншого, а комусь взагалі добровільно відмовитися 
від частки. Якщо в цьому було годі дійти згоди, маєток ділився на дрібні господарства, на 
яких вести рентабельне господарство вже ставало неможливо. Тоді маєток у найближчому 
майбутньому підлягав примусовій (за борги) парцеляції**.

Деякі родини знаходили вихід із скрутного становища у спільному проживанні кількох 
подружніх пар з дітьми під одним дахом. За твердженням відомих економістів того часу, 
великій патріархальній сім’ї було легше справитись із повсякденною сільською роботою і 
таким чином дати можливість відійти на тимчасові заробітки чоловічій частині родини. Це 
створювало реальну можливість у майбутньому докупити землі і розподілити її між «малими» 
сім’ями «великої» родини.

Не в усіх «великих» сім’ях складались здорові внутрісімейні стосунки. В одних випадках 
родина жила дружно. Тоді, навіть коли збиралась необхідна сума грошей для побудови 
нової хати, не ділились, а купували більше поля. Були й прямо протилежні випадки, коли 
після постійних сварок і колотнеч члени родини засипали скаргами суди. А ті, у свою чергу, 
наказували в примусовому порядку найбільш незадоволеним позичити гроші і побудувати 
окрему хату. В галицькому селі, звичайно, переважали випадки, коли «велика» сім’я жила в 
мирі і злагоді, разом заробляла гроші і з часом докуповувала землі і будувала нові садиби тим 
членам родинного зв’язку, які бажали відділитись.

У всіх, окрім історіографічного, розділах дисертації показано аналіз взаємоіснування і 
взаємовплив норм звичаєвого та державного спадкового права на теренах Галичини в різні 
історичні періоди, який вказує на безпосередній вплив на формування сучасного спадкового 
законодавства саме прадавніх традицій і звичаїв українського народу.

*В і н о – придане, посаг.
**П а р ц е л я ц і я (від франц. parcelle, букв. частинка – дуже маленька земельна ділянка) – розбивка землі 
на дрібні ділянки (парцели).
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В умовах незалежної України, коли селянин стає власником землі, коли індивідувалькі 
матеріальні цінності стають атрибутами не тільки добробуту людини, а й її громадянської 
престижності, інститут спадкування власності знову набирає великої суспільної ваги. Хоч 
значна кількість громадян нашої держави в останні роки не стала жити краще, але в багатьох 
з’явилась дорогоцінна власність – передусім приватизовані земельні ділянки і квартири. 
Зважаючи на новий прошарок заможних і досить багатих людей, доведеться визнати, що для 
десятків мільйонів громадян питання про долю їх майна після смерті або отримання майна у 
спадщину перестає бути байдужим. За таких умов спадкові звичаєві традиції наших предків 
стають об’єктом дослідження як науковців-правників, істориків, економістів, так і людей, 
які займаються даним питанням у практичній площині: суддів, нотаріусів, юристів, а також 
спадкодавців і спадкоємців.

Додаток  3.2
Іпотечний запис

Вартість 2 250 злотих
Міський суд у Добромилі
14 жовтня 1938 р.
№ 1443/38

Щодо іпотечних записів № 7, 37 і 12 у Земельній книзі ґміни Комаровичі

ДО МІСЬКОГО СУДУ В ДОБРОМИЛІ

Іван Бегей, рільник у Комаровичах,
та інші нижчепідписані, 

з відома Федя Бегея, рільника в Комаровичах

Про додаткові іпотечні записи до записів 7, 37 і 102 
Земельної (кадастрової) книги ґміни Комаровичі

Нижчепідписані звертаються з проханням про прийняття такого рішення:
На підставі угоди дарування від 10 жовтня 1938 р., Добромиль, за номером 451/38, 

надається дозвіл і розпорядження на такі дії:
а) у записі про право власності на нерухомість, що зареєстрована за номером 37 у 

Земельній книзі ґміни Комаровичі, замінити ім’я Федя Бегея на користь Петра Бегея, сина 
Федя Бегея;

б) відписати ділянку ґрунтів 1 кат. 452 з іпотечного тіла (об’єкта), зареєстрованого за 
номером 7 у Земельній книзі ґміни Комаровичі як власність Федя Бегея, створити для цієї 
ділянки нове іпотечне тіло за номером 664 і внести в реєстр право власності на це нове 
іпотечне тіло (об’єкт) на ім’я Василя Бегея, сина Федя;

в) у записі про право власності на 1/8 частку нерухомості, зареєстрованої за номером 102 
у Земельній книзі ґміни Комаровичі, замінити ім’я Федя Бегея на користь Василя Бегея, сина 
Федя;

г) внести у реєстр право власності на решту нерухомості, зареєстрованої за номером 7 
у Земельній книзі ґміни Комаровичі, замінивши ім’я Федя Бегея на користь Івана Бегея, 
сина Федя, з одночасною реєстрацією у пасивному стані нерухомості, зареєстрованої за 
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номером 7 у Земельній книзі ґміни Комаровичі, що є власністю Івана Бегея, сина Федя, з 
правом довічного безплатного сервітуту на користь Федя Бегея.

Угоду дарування зареєстровано за номером 664/38.

Підписи:
Іван Бегей, син Федя

Петро Бегей, син Федя
Василь Бегей, син Федя
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Додаток  3.3

Заповіт
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Додаток  3.4

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом
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Додаток  3.5

Договір дарування
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Додаток  3.6

Видавничий договір № 08-22
м. Львів                                                                                              «14» травня 2008 р.
Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво «Каменяр» (далі – Видавництво), в особі ди-

ректора Сапіги Дмитра  Івановича, який діє на підставі статуту видавництва, з  одного боку, та Нестерчука 
Мирона Матвійовича (далі – Упорядник-перекладач), з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Упорядник-перекладач передає Видавництву для видання та перевидаННЯ українською мовою 
перекладений ним твір «Севак П. Немовкнуча дзвіниця (переклад з вірменської)», написаний тією ж мо-
вою, строком на три роки від дня схвалення твору Видавництвом.

2. Згаданий твір повинен задовільняти такі умови: а) художня література, поезія, для масового читача;    
б) обсяг до 24 авторських аркушів, включаючи додатки та ілюстрації. Авторський аркуш дорівнює 40 

000 друкованих знаків (або 700 віршованих рядків).
Примітка. Обсяг твору визначається у відповідності до інструкції з підрахунку обсягу літературного 

твору в авторських аркушах.
3. Упорядник-перекладач подав до Видавництва рукопис твору 03. 11. 2007 р.
Підписаний Упорядником-перекладачем рукопис подано в одному примірнику, надрукованому на ма-

шинці з великим очком літер, через два інтервали, по 28–30 рядків з одного боку стандартного аркуша, 
до 60 знаків у рядку. 

Рукопис вважається прийнятим у Видавництві, якщо він поданий комплектно і оформлений у відпо-
відності з вимогами Типового положення про підготовку рукопису до видання. Рукопис вважається зданим 
у належному вигляді, якщо Видавництво протягом 10 днів після його одержання не поставило Упорядни-
ку-перекладачеві вимог про доукомплектування чи дооформлення рукопису.

4. Від дня укладення договору і до виходу твору в світ Упорядник-перекладач зобов’язується не 
передавати для видання іншим організаціям зазначений в п. 1 твір або його частини без попередньої 
письмової згоди видавництва.

5. Видавництво зобов’язане розглянути поданий у належному вигляді рукопис у 30-денний строк 
з додаванням по 4 дні на кожен авторський аркуш (700 віршованих рядків) і письмово повідомити Упо-
рядника-перекладача про схвалення рукопису або про необхідність внесення у твір виправлень з точною 
вказівкою, які саме виправлення потрібно зробити в межах умов договору. Для доробки рукопису Видав-
ництво зобов’язане надати Упорядникові-перекладачу достатній строк, який визначається згодою сторін.

Виправлений Упорядником-перекладачем рукопис Видавництво зобов’язане розглянути в 15-денний 
строк, з додаванням по 2 дні на кожен авторський аркуш (700 віршованих рядків).

Якщо письмове повідомлення не надіслано Упорядникові-перекладачу у визначений строк, твір вва-
жаться схваленим.

Примітки. а) Зазначені строки відлічуються від наступного дня після одержання рукопису Видавництвом.
б) Час перебування рукопису на вивченні у відповідній організації, якщо необхідність такого вивчення 

встановлена нормативними актами, і крім того ще 2 тижні після вивчення з підрахунку строків виключаються.
6. Видавництво має право відхилити рукопис через його непридатність до виконання з міркувань, 

що стосуються достоїнств самого твору, не надсилаючи рукопис на рецензування, але з мотивованим 
обґрунтуванням причин відхилення.

7. Видавництво зобов’язане випустити твір у світ не пізніше не пізніше трьох років, рахуючи від дня 
його схвалення.

8. Упорядник-перекладач зобов’язаний на пропозицію видавництва доопрацювати твір або внести в 
нього виправлення, якщо схвалений твір неможливо випустити у світ через незалежні від сторін обстави-
ни, але він може бути придатний до видання після доопрацювання або виправлення.

Час, необхідний для цього Упорядникові-перекладачу, визначається згодою сторін і не враховується 
при обчисленні строків, зазначених у п. 7 договору.

9. Видавництво зобов’язане не вносити без згоди Упорядника-перекладача які б то не було зміни ЯК 
у твір, так і в його назву та в позначення імені Упорядника-перекладача, а також не додавати у твір без 
згоди Упорядника-перекладача ілюстрації, передмови, післямови, коментарі та інші пояснення.

10. На вимогу Видавництва Упорядник-перекладач зобов’язаний без окремої за це винагороди чи-
тати коректуру твору в погоджені сторонами строки. Видавництво на вимогу Упорядника-перекладача 
зобов’язане надати йому можливість читати коректуру. Затримка Упорядником-перекладачем відбитків 
дає право Видавництву випустити твір у світ без авторської коректури або відстрочити випуск на час за-
тримки.

11. Видавництво має право видати твір тиражем до 8 000 прим.
12. Видавництво зобов’язане виплатити Упорядникові-перекладачу  гонорар з розрахунку 2 (дві) грн. 

за один авторський рядок перекладу при першому виданні, при перевиданні – 1 грн. 40 коп.  
Сторони вважають видання, яке вирішили видати, першим звичайним. 
13. Гонорар Видавництво зобов’язане виплатити Упорядникові-перекладачу в такі строки:
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а) 25 % – після підписання до друку, виходячи з попереднього підрахунку його фактичного обсягу;
б) решту суми – після виходу твору у світ за фактичним обсягом твору. 
Примітка. Обов’язкові, контрольні і рекламні примірники книги (брошури) у кількості, встановленій нормативними 

актами, при нарахуванні гонорару не враховуються.
14. Видавництво зобов’язане письмово повідомити Упорядникові-перекладачу  про намір перевида-

ти твір у межах чинності договору. Протягом двох тижнів Упорядник-перекладач письмово повідомляє Ви-
давництво про зміни, які він вважає за потрібне внести у твір. Якщо в зазначений   строк від Упорядника-
перекладача не надійде відповіді, видавництво має право перевидати твір без змін. Перевидання твору 
з внесенням змін (крім стилістичної правки та виправлення помилок) можливе лише за умови укладання 
нового договору.

15. Видавництво зобов’язане видати твір, який перевидає, в строки зазначені в п. 7 договору, які 
рахуються від дня подачі Упорядником-перекладачем письмової згоди на перевидання або закінчення 
двотижневого строку, встановленого для відповіді.

16. Гонорар за перевидання, що здійснюється   без оформлення нового договору, виплачується в 
такі строки:

а) 20 % – після одержання Видавництвом від Упорядника-перекладача письмової згоди на переви-
дання твору або від дня закінчення строку зазначеного в п. 15 договору;

б) 80 % – після підписання твору на випуск у світ;
17. Видавництво має право відмовитись від перевидання до закінчення строку дії договору. Пись-

мова відмова Видавництва від перевидання дає право Упорядникові-перекладачу розпорядитися твором 
на свій розсуд.

18. Дія договору припиняється на підставах: 
а) відхилення рукопису (п. 6); 
б)  відмови Упорядника-перекладача від доопрацювання схваленого рукопису або внесення в нього 

виправлень, а також неподання в строк виправленого рукопису після схвалення твору (п. 8); 
в)  неможливості випуску твору у світ через мотиви, пов’язані з дотриманням державної таємниці; 
г) письмової відмови Видавництва від перевидання (п. 17).
При припиненні дії договору на зазначених підставах за Упорядником-перекладачем зберігається 

право на одержання гонорару, який Видавництво повинно було виплатити до припинення дії договору.
19. Видавництво має право розірвати договір на підставах:
а) неподання з вини Упорядника-перекладача рукопису в визначений строк (п. 3) або в строк, визна-

чений для його доробки (п. 5);
б) відмови Упорядника-перекладача внести в рукопис виправлення, запропоновані йому на підставі 

п. 5 договору;
в) встановлення судом несумлінності Упорядника-перекладача при виконанні замовленого твору;
г) невідповідності виконання замовленого твору умовами п. 2 договору (зокрема, перевищення об-

сягу, відступ від теми, зміна жанру); 
д) порушення Упорядником-перекладачем зобов’язання особисто створити твір;
є) порушення Упорядником-перекладачем зобов’язання, передбаченого п. 4 договору. При розриві 

договору на зазначених підставах Упорядник-перекладач зобов’язаний повернути одержаний гонорар 
(включаючи аванс).

20. Якщо видавництво не випустить твір у світ у визначений строк  (п. 7), воно зобов’язане на вимогу 
Упорядника-перекладача сплатити йому обумовлений гонорар повністю. В такому разі Упорядник-пере-
кладач має право розірвати договір і зажадати повернення поданих до Видавництва за договором при-
мірників рукопису, якщо він не підписаний до друку.

21. Упорядник-перекладач має право у необхідних випадках внести у коректуру верстки правку. Вар-
тість авторської правки у коректурі видань повністю оплачується Упорядником-перекладачем. Упоряд-
ник-перекладач відшкодовує Видавництву збитки, завдані оплатою простою поліграфічного підприємства 
через затримку з його (Упорядника-перекладача) вини коректури верстки. Видавництво подає Упорядни-
кові-перекладачу детальний розрахунок утриманих сум.

22. Передбачені договором права і обов’язки   Видавництво має право передати цілком або частково 
іншим організаціям, письмово повідомивши про це Упорядника-перекладача.

23. Суперечки по договору розглядаються за встановленим законом порядком.
24. Адреси сторін:
Видавництво: 79000, Львів, МСП, вул. Підвальна, 3. Тел.: 8(0322) 72-19-49. Ел. адреса: vyd_

kamenyar@mail.lviv.ua
Упорядник-перекладач:  ________________________________
Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну про зміни адрес. 

ВИДАВНИЦТВО                                                УПОРЯДНИК
______________ (Д. Сапіга)                                  _____________ (М. Нестерчук)
14 травня 2008 р.           
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Додаток  3.7

Позовна заява

В Франківський районний суд м. Львова

Позивач: Засновники Львівської обласної організації
Комуністичної партії України
Голуб Олександр Володимирович,
м. Львів, вул. Довганика, 3, кв. 37
Сапуга Тарас Михайлович,
м. Львів, вул. Здоров’я, 12, кв. 11

Відповідач: 1. Редакція газети «Високий замок»,
79026 м. Львів-26, вул. Володимира Великого, 2;
2. Автор інтерв’ю «Нам потрібна українська лівиця, 
а не філія Російської компартії»
БЕГЕЙ ІГОР ІВАНОВИЧ

ПОЗОВНА ЗАЯВА
(в порядку ст. 7 ЦК України)

Газета «Високий замок» за 07 листопада 2000 року надрукувала інтерв’ю з колишнім 
секретарем Ленінського райкому Компартії України м. Львова Бегеєм І. І. Автор інтерв’ю в 
недопустимій наклепницькій формі висловлюється про Комуністичну партію України. Ці 
висловлювання наносять нам, як членам Комуністичної партії України, образу, приниження 
честі та гідності і завдають нам моральної шкоди, дискредитують нас як членів Комуністичної 
партії України та вводять в оману читачів газети «Високий замок». Такі твердження 
спотворюють програмні цілі та статут Комуністичної партії України.

Цитуємо: «... комуністична партія в Україні, навмисно кажу «в Україні», а не «Компартія 
України», бо вона, на жаль, не є українською партією... Але повторюю: нам потрібна українська 
лівиця, а не «Компартія в Україні», яка і надалі залишається «філією» Російської компартії, як 
це було до 1991 року».

5 жовтня 1993 року в Міністерстві юстиції України зареєстрована Комуністична партія 
України, про що видано свідоцтво № 505, та зареєстрований статут Комуністичної партії 
України. В свідоцтві № 505 вказано, що територія діяльності встановлена Україна.

6 січня 1999 року Львівським обласним управлінням юстиції була зареєстрована Львівська 
обласна організація Комуністичної партії України, про що видано свідоцтво № 623, де вказано, 
що територія діяльності Львівська область.

У свідоцтві Міністерства юстиції України № 505 вказано, що назва об’єднання 
«Комуністична партія України», а вид об’єднання – політична партія.

Тому твердження автора Бегея І. І., що не «Компартія України», а «комуністична партія в 
Україні», не базуються на установчих, статутних та реєстраційних документах партії.

В статуті Комуністичної партії України в вступній частині говориться: «... діяльність партії 
поширюється на територію України і здійснюється на основі Конституції». Тому твердження 
Бегея І. І., що «Компартія України» або за його висловом, «Комуністична партія в Україні» є 
«філією» Російської компартії, не відповідає дійсності, оскільки, згідно із ст. 4 Закону України 
«Про об’єднання громадян», забороняється створення і діяльність політичних партій, керівні 
органи чи структурні осередки яких знаходяться за межами України. Якщо б це твердження 
автора Бегея І. І. відповідало дійсності, то на підставі ст. 25 Закону України «Про об’єднання 
громадян» прокуратура подала б відповідне подання, до суду, а суд на підставі цього подання 
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та керуючись ст. 32 Закону України «Про об’єднання громадян», ліквідував би діяльність такої 
партії.

Не опускаючись до полеміки з автором Бегеєм І. І., вимагаємо, щоб Бегей І. І. та редакція 
газети «Високий замок» навели в суді неспростовні докази наступних тверджень:

а) що «Комуністична партія» не є українська партія;
б) що Комуністична партія України є філіалом Російської Компартії. Тому, керуючись ст. 7, 

440, 4401, 441 ЦК України, просимо суд постановити рішення, яким:
1. Визнати автора інтерв’ю І. Бегея «Нам потрібна українська лівиця, а не українська філія 

Російської компартії» та редакцію газети «Високий замок» винними у публікації матеріалу 
наклепницького та образливого характеру.

2. Зобов’язати винних І. Бегея та редакцію газети «Високий замок» опублікувати 
спростування, текст якого нами буде подано додатково.

3. Зобов’язати І. Бегея та редакцію газети «Високий замок» відшкодувати завдані нам 
моральні збитки відповідно:

І. Бегей – 5 000 (п’ять тисяч) грн.
Редакція газети «Високий замок» – 25 000 (двадцять п’ять тисяч) грн.
4. Всі судові витрати просимо віднести за рахунок винних – автора інтерв’ю «Нам потрібна 

українська лівиця, а не українська філія Російської компартії» І. Бегея та редакції газети 
«Високий замок».

До позовної заяви додаємо:
1. Копія позовної заяви для відповідачів.
2. Копія інтерв’ю «Нам потрібна українська лівиця, а не українська філія Російської 

компартії» у газеті «Високий замок» за 07. 11. 2000 р.
3. Копія свідоцтва про реєстрацію Комуністичної партії України Міністерством юстиції 

України № 505 від 05. 10. 1993 р.
4. Квитанцію про сплату держмита за подачу позовної заяви.
5. Копія доручення засновників Львівської обласної організації Комуністичної партії 

України для представлення їх інтересів в суді Калинюком О. Н.

Представник засновників

  19 лютого 2001 р.

О. Калинюк
79070, м. Львів-70, а/с 7466
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Додаток  3.8
Позовна заява

Галицький районний суд м. Львова
м. Львів, вул. Чоловського, 2

Позивач: Бегей Ігор Іванович
79034 Україна, м. Львів,

вул. Листопадна, буд. 11, кв. 20
ідентифікаційний номер 1908821572

Відповідач: АТ «Родовід Банк»
В особі «Львівське Регіональне
Управління» АТ «Родовід Банк»

79000 Україна, м. Львів,
вул. Коперника, буд. 20/14

МФО 321712
ЄДРПОУ 14349442

Ціна позову – 
Позовна заява

в порядку ст. 16, 1212–1214 Цивільного кодексу України про примусове
виконання обов’язку в натурі стягнення боргу

Впродовж грудня 2010 р. закінчились строки моїх грошових вкладів у
Відділені «Львівське Регіональне Управління» АТ «Родовід Банк», а саме:
1. 13 грудня строковий депозитний рахунок № … грошова сума у розмірі … євроцентів, що 

у гривневому еквіваленті становить …гривень …копійка на день їх вкладення;
2. 27 грудня строковий депозитний рахунок № … грошова сума у розмірі …
У зазначені дати працівники Відділення не виконали моєї вимоги повернути вказані суми 

вкладів і відсотки на них, що є прямим порушенням умов п. 1.1 Договорів…
При цьому працівники Відділення не пояснили причини невиконання договору в усній 

формі, відмовились це зробити і в письмовій формі. Не задовольнили вони і моєї письмової 
вимоги повернути вклади і відсотки на них до 10 січня 2010 р. А їхня письмова відповідь на неї 
за вихідним № 136-11-б.б/146 від 12. 01. 11 є не лише формально-стандартною, а й цинічно-
знущальною, що може свідчити про впевненість у власну безкарність. До речі, це вже вдруге 
структурний підрозділ АТ «Родовід Банк» незаконно затримує виплату моїх грошових вкладів, 
а вперше він це зробив у 2009 р.

Своїми протиправними діями АТ «Родовід Банк», в особі його Відділення «Львівське 
Регіональне Управління», завдав мені шкоди у формі реальних збитків, упущеної вигоди 
та душевних страждань. Вчасно не одержавши вклади та відсотки на них, я не зміг у 
встановлений строк повернути грошовий борг позичальнику, придбати гараж, санітарно-
курортну путівку, відчув приниження людської гідності при одержанні «дозованої» суми 
відсотків не більше як 100 (сто) грн. на добу, а також під час очікування у чергах з метою 
отримання пояснень обставин від працівників Відділення. А відтак – погіршення психічного та 
фізичного самопочуття. Зрештою, марнував на це час, який міг використати з вигодою для себе.

ЗАКОНОДАВСТВО, НА ПІДСТАВІ ЯКОГО ПОДАЄТЬСЯ ПОЗОВ:
Конституцією України встановлено, що:
• Стаття 13.  ...Держава забезпечує захист усіх суб’єктів права власності і господарювання…
• Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю… 

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності 
є непорушним… Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та 
гідності громадян…
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• Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Цивільним кодексом України встановлено, що:
• Стаття 13. 1. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або 

актами цивільного законодавства. 2. При здійсненні своїх прав особа зобов’язана 
утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шводи довкіллю 
або культурній спадщині.

•  Стаття 14. Цивільні обов’язки виконуються у межах, встановлених договором або актом 
цивільного законодавства.

• Стаття 16. 1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого 
немайнового або майнового права та інтересу. 2. Способами захисту цивільних прав та 
інтересів можуть бути: 5) примусове виконання обов’язку в натурі;

• Стаття 387. 1. Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без 
відповідної правової підстави заволоділа ним.

• Стаття 525. 1. Одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його не 
допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

• Стаття 526. 1. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов 
договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності 
таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно 
ставляться.

• Стаття 610. 1. Порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з 
порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

• Стаття 611. 1. У разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені 
договором або законом.

• Стаття 614. 1. Особа, яка порушила зобов’язання, несе відповідальність за нявності її 
вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа 
є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного 
виконання зобов’язання.

• Стаття 625. 1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання 
ним грошового зобов’язання. 2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, 
на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо 
інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

• Стаття 1058. 1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що 
прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, 
зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі 
на умовах та в порядку, встановлених договором.

• Стаття 1060. 1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на 
першу вимогу (вклад на вимогу) або на умовах повернення вкладу зі спливом встановленого 
договором строку (строковий вклад). 2. За договором банківського вкладу незалежно від 
його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, 
крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені 
договором. Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є 
нікчемною.

• Стаття 1212. 1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи 
(потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана 
повернути потерпілому це майно. Особа зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на 
якій воно було набуте, згодом відпала. 2. Положення цієї глави застосовуються незалежно від 
того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача 
майна потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

• Стаття 1213. 1. Набувач зобов’язаний повернути потерпілому безпідставно набуте 
майно в натурі. 2. У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте 
майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про 
повернення майна. 
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• Стаття 1214. 1. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої 
правової підстави, зобов’язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла 
одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння 
цим майном без достатньої правової підстави. З цього часу вона відповідає також за 
допущене нею погіршення майна. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без 
достатньої правової підстави, має право вимагати відшкодування зроблених нею необхідних 
витрат на майно від часу, з якого вона зобов’язана повернути доходи. 2. У разі безпідставного 
одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (ст. 536 
цього Кодексу).

Тому, враховуючи вищезазначене, керуючись вказаними вище нормами матеріального 
права, ст. 1, 3, 4, 5, 8, 10–14, 15, 57–64, 79–81, 84, 107, 109, 110, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 
127, 128, 129, 130, 157, 158, 208, 209, 212–215 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:
1. Прийняти дану позовну заяву до свого розгляду.
2. Порушити провадження по справі.
3. Постановити рішення суду, яким зобов’язати Відділення «Львівське Регіональне Управ-

ління» АТ «Родовід Банк»:
а) повернути вклади у сумі…
б) відшкодувати мені упущену вигоду, себто суму відсотків неодержаних з 13 грудня 27 

грудня 2010 р. до дня виплати вкладів за судовим рішенням у 2011 р. відповідно до умов 
вкладів, викладених у пунктах 2.2 укладених Договорів, а також індексацію інфляції – разом 
3000 ( три тисячі) гривень 00 копійок;

в) відшкодувати завдану мені моральну шкоду у сумі 5000 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок.
4. Всі судові витрати покласти на відповідача.
5. Видати виконавчий лист суду.

ДОДАТКИ:

1. Копія позовної заяви для відповідача.
2. Платіжне доручення про сплату держмита.
3. Платіжне доручення про сплату судово-інформаційного збору.
4. Копія договорів банківських вкладів від…
5. Копія заяви позивача від 27 грудня 2010 р.
6. Копія відповіді відповідача від 12 січня 2011 р.      

26 січня 2011 р.     Бегей І. І.                                                                             
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Шлюбна спілка створюється за
допомогою добровільної угоди 
лише чоловіком та жінкою...

Б о р у х  ( Б е н е д и к т )  С п і н о з а

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Сім’я, родина, шлюб, кровна спорідненість, матріархат, патріархат.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Проаналізувати історичні витоки інституту сім’ї, минулого і чинного шлюбно-сімейного 

законодавства.

ПЛАН
1. Зародження, розвиток і регулювання інституту сім’ї: історія та сучасність. 
2. Джерела сімейно-родинного права.
3. Урегулювання шлюбно-родинних відносин цивільним, трудовим, кримінальним, 

адміністративним кодексами.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р.
2. Сімейний кодекс України від 10. 01. 2002 р.
3. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р. 
4. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. 
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984 р. 
6. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р. 
7. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24. 12. 1993 р.
8. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21. 11. 2002 р.
9. Закон України «Про охорону дитинства» від 26. 04. 2001 р.
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок укладання шлюбного конт-

ракту» від 16. 06. 1993р., № 457 // Право України. – 1994. – № 7–8.
11. Шлюбний контракт (зразок) // Право України. – 1994. – № 7–8.
12. Загальна декларація прав людини // Права людини. Міжнародні договори України, 

декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
13. Конвенція про права дитини // Права людини. Міжнародні договори України, 

декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.
14. Р о м о в с ь к а  З. В. Українське сімейне право: підручник [для студентів вищих 

навчальних закладів] – К.: Правова єдність, 2009.
15. С л ю с а р е н к о  А. Г., То м е н к о  М. В. Історія української конституції. – К.: Т-во 

«Знання», 1993, 1997.
16. Ш е в ч е н к о  Л. О. Історія держави і права зарубіжних країн: Хрестоматія для 

студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998 р. 

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Ендогамія (від гр. endon – всередині + gamos – сім᾿я) – звичай укладання шлюбів 

усередині роду, суспільної групи. 
Екзогамія (від гр. exo – ззовні, поза + gamos – шлюб) – звичай уникати шлюбів між 

чоловіками і жінками одного роду, однієї суспільної групи.
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Матріархат (від лат. mater, -tris – мати + гр. arche – влада) – період у розвитку 
первіснообщинного ладу, протягом якого жінка виконувала керівну роль у господарському 
та суспільному житті.

Моногамія (від гр. monos – один, єдиний + gamos – шлюб) – одношлюбність, форма 
шлюбу, що полягає в сталому проживанні одного чоловіка з однією жінкою.

Патріархат ( від гр. pater, – tros – батько + arche – влада) – останній період первісного 
родового суспільства, що прийшов на зміну матріархату і характеризується домінуванням 
чоловіка в господарстві, суспільстві, сім’ї/

Патронат (лат. рatronatus – захисник) … 2) виховання дітей – сиріт і дітей, які 
втратили зв’язок з батьками, в інших сім’ях під контролем державних органів; 3) перен. – 
заступництво, покровительство, опіка.

Полігамія (від гр. poly – багато + gamos – шлюб) – багатошлюбність, найчастіше 
вживається в розумінні багатоженства.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Зародження, розвиток і регулювання 

інституту шлюбу та сім’ї

Первісне суспільство на етапі матріархату не знало поняття про шлюб, сім’ю, 
оскільки тоді панували невпорядковані статеві відносини. Вони здійснювалися без 
врахування ступеня кровної спорідненості – кожна жінка належала будь-якому чоловікові 
і навпаки. Хоча, на думку деяких дослідників, уже в цей період жінки старшого віку вели 
рахунок родинних відносин і стежили за тим, щоб не народжувались діти від близьких 
родичів.

Усвідомлення загрози таких зв’язків для здоров’я майбутніх поколінь спонукає 
давніх людей до формування вищого рівня фізичних стосунків – групового шлюбу: 
кровноспорідненої та екзогамної сім’ї (сім’ї пуналуа). У кровноспорідненій сім’ї шлюбні 
зв’язки дозволялося здійснювати в межах одного покоління, по горизонталі (брати 
– сестри) без обмежень, але заборонялись по вертикалі (батьки – діти). На зміну 
кровноспорідненій сім’ї приходить екзогамна сім’я, або пуналуа, що мовою гавайців 
означає «подружній товариш», в якій в подружньому зв’язку не можуть бути ні батьки– 
діти, ні брати – сестри. В кожній сім’ї батько дитини, ще невідомий, але мати вже відрізняє 
своїх дітей від інших.

Наступною сходинкою у становленні сім’ї була парна матріархальна сім’я, яка 
витіснила групові подружжя через заборону одружуватися кровним родичам. У ній 
діти встановлювалися по материнській лінії. Згодом, разом із встановленням панівного 
становища чоловіка в сім’ї, вона стає парною патріархальною сім’єю, у якій родовід 
ведеться по чоловіковій лінії.

Спільною ознакою парних сімей було те, що поступово вони виокремлюються з роду 
і стають не лише самостійною шлюбною, а й господарською одиницею. Правда, такі сім’ї 
часто і швидко розпадаються.

Вінцем інституту сім’ї вважається моногамія (одношлюбність). Вона характеризується 
пануванням чоловіка, беззаперечність походження дітей від нього і успадкування ними 
його майна. У багатьох країнах така сім’я стала моногамною лише для жінок, а не для 
чоловіків.

 Завершуючи стислий огляд історії інституту шлюбу та сім’ї, варто згадати про етнічно 
змішані шлюби. Вони укладалися впродовж тисячоліть і вже стали звичним, навіть 
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природним, явищем, коли їх основою є добра воля і обопільна любов сторін. Однак 
історія знає чимало прикладів, коли заохочення до змішаних шлюбів ставало державною 
політикою, спрямованою на творення і цементування імперій. Так, московський цар 
Алєксєй Міхайловіч почав впроваджувати її в Україні чи не одразу після укладення 
договору з нею у 1654 р. Така політика активно проводилась Москвою на українських 
та інших загарбаних чи колонізованих нею землях аж до розпаду Росії під назвою СРСР. 
Зрештою, в тій чи іншій мірі вона триває й досі. Мабуть, саме така шлюбно-сімейна 
політика спонукала М. Міхновського десяту заповідь українських націоналістів розпочати 
настановою: «Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами...»

Якщо курс імперій на змішані етнічні шлюби був прихованим, то політика укладення 
династичних шлюбів проводилась відкрито. Яскравим прикладом тут є староукраїнський 
князь Ярослав Мудрий, якого назвали «тестем і свекром Європи».

Правове регулювання шлюбно-родинних відносин також має давню історію. Так, 
більше 40 статей із 282 Законів царя Хаммурапі (Гамурабі) (18 ст. до н. е.) стосувались 
цієї проблеми. Чимало місця вона посідала і в цивільному праві Стародавнього Риму, 
Кодексі візантійського імператора Юстиніана (VI ст.).

Поєднання звичаєвих норм праукраїнців з правовими нормами Візантії стало основою 
давньоукраїнського родинного права. Воно знайшло своє відображення у княжих 
кодексах – Уставі князя Ярослава про церковні суди (1051–1053), Короткій і Просторовій 
редакціях Правди Руської, у літописах, пергаментах та берестових грамотах (XI–XIII ст.), 
Литовських статутах (1529, 1566, 1588 рр.).

Про державну підтримку неповної сім’ї йдеться у Конституції П. Орлика (1710 р.). 
Особливого значення регулювання шлюбно-сімейних відносин надають автори 
українських кодексів «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) 
та «Зібрання малоросійських прав» 1807 р., які не були прийняті царською Росією. 
У «Правах ...» сімейним відносинам була присвячена глава X «Про весільні зговори, 
про придане і віно, про спадкування чоловіка після жінки і жінки після чоловіка і про 
розлучення». У двох із трьох частин «Зібрання» йшлося про народження, стать, опіку, 
дітей, родину, вік, шлюб... Наприклад, для сучасного читача, який знає, що нинішній 
Сімейний кодекс встановлює право на шлюб жінкам і чоловікам з 18 років, буде цікаво 
порівняти з відповідною нормою «Зібрання» : «Дівиця віку 13 літ може йти заміж». Ним 
також дозволялося одружуватись кожному стільки разів, скільки забажає після смерті 
одного з подружжя тощо.

Урегулювання шлюбно-сімейних відносин посідає чільне місце в новітній історії 
України. Так, у проекті Основного державного закону Української Народної Республіки 
(1920 р.) цим відносинам присвячено два артикули (статті). Доцільно навести їх 
повністю:

«Артикул 21. Подружжя, як підстава законного життя, існування і родового роду, 
стоїть під охороною закону.

Артикул 22. Нарівні з церковним шлюбом визнається і шлюб цивільний. Окремий 
закон встановить форму цивільного шлюбу.

Тільки державний суд розв’язує справи про розводи, законність та дійсність шлюбів».
В УРСР шлюбно-сімейні відносини врегульовувались «Кодексом законів про акти 

громадянського стану, про сім’ю та опіку» (1919 р.). «Кодексом законів про родину, опіку, 
подружжя та акти громадянського стану», ухваленим 31 травня 1926 р. і введеним у дію 
1 січня 1927 р., та «Кодексом про шлюб та сім’ю Української РСР» від 29 червня 1969 р., 
який набув чинності 1 січня 1970 р. і діяв до 1 січня 2003 р.

Слід зазначити, що, попри певні відмінності, радянське українське сімейне законо-
давство (зрештою, як інші галузі права) розвивалося за прикладом російського.
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2. Джерела сімейного права України

Чинне українське сімейне законодавство ґрунтується на національних традиціях та 
правових здобутках у цій галузі, а також світовому досвіді, доповнюється відповідними 
міжнародними нормативно-правовими актами, ратифікованими Верховною Радою 
України.

За своєрідним табелем про ранги серед джерел сімейного права першою називаємо 
Конституцію України, статті якої (24, 32, 51, 52) є юридичним фундаментом створення 
родинного осередку.

Особливим джерелом цієї галузі права є Сімейний кодекс України, ухвалений 
українським парламентом 10 січня 2002 р. і чинний з 1 січні 2004 р. (до речі, тоді ж почав 
діяти Цивільний кодекс).

Сімейний кодекс можна вважати найбільшим українським серед інших і за змістом, і 
за духом, і за мовою викладу. Розробка і ухвалення нового Сімейного кодексу є важливим 
етапом реформування національного сімейного законодавства, в концепцію розвитку 
якого закладено принципи:

− демократичності, рівності, гарантування прав та свобод особи;
− зміцнення сім’ї та утвердження її ролі в суспільстві;
− побудови сімейних відносин на паритетних засадах, почуттях взаємної любові та 

поваги, підтримки;
− виховання у дітей почуття обов’язку перед батьками та іншими членами сім’ї, а 

натомість забезпечення кожній дитині сімейного виховання, можливостей духовного та 
фізичного розвитку.

Новели, запроваджені цим кодексом, сформульовані із врахуванням практики 
застосування Кодексу про шлюб та сім’ю України 1969 р., положень законодавства 
зарубіжних країн, пропозицій, встановлених науковцями та практичними працівниками. 
Норми сімейного кодексу відповідають реаліям сьогодення, європейським стандартам 
праворегулювання, узгоджені з положеннями міжнародних актів, насамперед Загальної 
декларації прав людини та конвенції ООН про права дитини, ратифікованих Україною.

У новому Сімейному кодексі на перше місце поставлена жінка. Раніше було поняття 
«шлюбного віку», зараз – надання права на шлюб. Також встановлено нижню межу шлюбу 
14 років. Запроваджено інститут юридичної сепарації – дозвіл окремого проживання 
подружжя (ст. 199).

Визнається нешлюбне батьківство, підставою якого може бути будь-яка обставина, 
скажімо, результати біологічної експертизи. Вперше батьки зобов’язуються забирати 
дитину з пологового будинку, дитині надається право знати своє походження, допускається 
відшкодування моральної шкоди.

Чітко виписано право на аліменти вагітної жінки, жінки на себе і на важкохвору 
дитину, а чоловіка – на себе від жінки. У разі навчання дитини аліменти стягуються на її 
користь до досягнення нею 23 років. Скасовано фіксований розмір аліментів, тепер він 
визначається судом.

Змінився правовий погляд на усиновлення. Наприклад, вилучено його синонім – 
удочеріння. Дозволене неповне усиновлення (ст. 232), усиновлення повнолітньої особи 
(ст. 208), після досягнення чотирнадцяти років дитині надається право на одержання 
інформації щодо свого усиновлення (ст. 226).

Замість терміну «роздільна власність» подружжя на майно запроваджено – «особиста 
власність» (йдеться про майно набуте до шлюбу, дароване і успадковане під час шлюбу).

Відновлено інститут патронату, який існував у перші роки радянської влади в Україні. 
Це лише окремі новели до загальної характеристики чинного Сімейного кодексу України.
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Джерела сімейного права в Україні складають закони «Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми» в редакції від 22 березня 2001 р., «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р., 
постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок укладання шлюбного контракту» 
(№ 457 від 16 червня 1993 р.), «Про види заробітку (доходу), що підлягають облікові про 
відрахування аліментів» (№ 8 від 26 лютого 1993 р.), «Положення про дитячий будинок 
сімейного типу», затверджене постановою КМУ № 267 від 27 квітня 1994 р., «Положення 
про прийомну сім’ю», затверджене постановою КМУ № 241 від 2 березня 1998 р., та інші 
НПА про шлюб та сім’ю, скажімо, постанови Пленуму Верховного Суду України.

Згідно з Конституцією України (ст. 9), міжнародні договори, ратифіковані Верховною 
Радою України, є частиною національного законодавства України. Ось їхній перелік:

1. Загальна декларація прав людини (Eхвалена ООН 10 грудня 1948 р.);
2. Конвенція про права дитини (Cхвалена на 44-й сесії Генеральної асамблеї ООН 

20 листопада 1989 р.);
3. Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок (прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 24 грудня 1980 р.);
4. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справах (укладена 22 січня 1993 р.);
5. Європейська конвенція про здійснення прав дітей (укладена 25 січня 1996 р.);
6. Конвенція про стягнення аліментів за кордоном (укладена 20 червня 1956 р.);
7. Конвенція про контакт з дітьми (укладена 15 травня 2003 р.);
8. Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом 

(укладена 15 жовтня 1975 р.);
9. Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над 

дітьми та про поновлення опіки над дітьми (ухвалена 20 травня 1980 р.);
10. Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 

від 02 жовтня 1973 р.;
11. Конвенція про цивільно-правові системи міжнародного викрадення дітей від 

25 жовтня 1980 р.;
12. Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходи захисту дітей від 19 жовтня 
1996 р.

3. Урегулювання шлюбно-родинних відносин цивільним, 
трудовим, кримінальним, адміністративним кодексами

Окрім сімейного законодавства, шлюбно-родинні відносини врегульовують чимало 
інших НПА. Звернемось до зазначених у назві цього питання.

Безпосередньо або опосередковано шлюбних і сімейних відносин стосується кілька 
десятків статей Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. Зокрема, визначаються 
обставини, за яких додаткову цивільну відповідальність разом з неповнолітньою особою 
несуть її батьки, усиновлювачі або піклувальник (ст. 33), їхня участь у відшкодуванні 
завданої ними шкоди (ст. 1178–1182), відшкодування шкоди батьками, позбавленими 
батьківських прав (ст. 1183), надається повна цивільна дієздатність особі до досягнення 
вісімнадцяти років (повноліття) у разі реєстрації нею шлюбу (ст. 34), встановлюються 
акти цивільного стану (ст. 9/40), врегульовується опіка і піклування (ст. 55–79), право на 
них (ст. 292), на сім’ю (ст. 291). Низка статей ЦКУ врегульовує права та обов’язки членів 
сім’ї та родини та спадкодавців і спадкоємців (ст. 1219, 1224, 1227, 1235, 1241, 1243, 
1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1292, 1298).
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До врегулювання шлюбно-сімейних відносин долучилися й укладачі Кодексу законів 
про працю України від 10. 12. 1971 р. Так, його норми обмежують спільну роботу осіб, 
які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також 
батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків 
вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному (ст. 251). При рівних 
умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається 
працівникам, які є сімейними – при наявності двох і більше утриманців, а також тим, 
в сім’ї яких немає інших працівників з самостійними заробітками (ст. 42). Жінкам, які 
мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, може бути встановлена 
скорочена тривалість робочого часу (ст. 51). Неповний робочий час встановлюється на 
прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-
інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд за 
хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку (ст. 56).

Вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, забороняється залучати 
до роботи в нічний час (ст. 55, 176), надурочних робіт (ст. 62, 178). Ст. 78 і 80 названого 
Кодексу врегульовуються щорічні відпустки у зв’язку з вагітністю і пологами. 

Дотичними до сімейного права є чимало норм глави XII «Праця жінок» і глави XIII 
«Праця молоді» (ст. 174–200).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. встановлює покарання за підміну 
дітей (ст. 150), статеві відносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155), 
розбещення неповнолітніх (ст. 156), ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 
164), ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165), злісне 
невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена 
опіка чи піклування (ст. 166), опікунськими правами (ст. 167), розголошення таємниці 
усиновлення (удочеріння) (ст. 168), незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) (ст. 169).

Окремі аспекти шлюбно-сімейних відносин охоплюють норми Кодексу України про 
адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. Наприклад, ст. 241 Кодексу серед 
заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх за вчинення адміністративних 
правопорушень, передбачає їх передачу під нагляд батькам або особам, які їх замінюють. 
Від адміністративного арешту звільняються вагітні жінки, жінки, що мають дітей віком 
до дванадцяти років, особи, які не досягли вісімнадцяти років (ст. 32). Серед обставин, 
що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнано його 
вчинення неповнолітнім, вагітною жінкою, яка має дитину віком до одного року (ст. 34). 
Встановлюється покарання у вигляді штрафу за повідомлення неправдивих відомостей 
органам реєстрації актів цивільного стану (ст. 212-1). А ст. 270 окреслює коло осіб, які 
притягаються до адміністративної відповідальності чи є потерпілими, інтереси яких мають 
право представляти законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).
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СХЕМА
Джерела сімейного права України

Схема 4.1. Нормативно-правові акти, 
що регулюють шлюбно-сімейні відносини в Україні

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

 Конституція України від 26. 06. 1996 р.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 
законом. 

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками 
можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній 
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підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я 
жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 
поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших 
пільг вагітним жінкам і матерям. 

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім 
випадків, передбачених Конституцією України. 

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або 
іншою захищеною законом таємницею. 

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію 
про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також 
право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, 
використанням та поширенням такої недостовірної інформації. 

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні 
права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані 
піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того народжені 

вони у шлюбі чи поза ним.
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покла-

дається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Сімейний кодекс України

Розділ  I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
СІМ’Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України 
1. Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права 

і обов’язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та 
обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів. 

2. Регулювання сімейних відносин здійснюється цим Кодексом з метою:
зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; 
утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї; 
побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та 

поваги, взаємодопомоги і підтримки; 
забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного 

розвитку.
Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний  кодекс України 
1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини 

між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та 
батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання. 
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2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між 
бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, 
мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком.

3. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та (або) майнові відносини 
між іншими членами сім’ї, визначеними у ньому.

4. Сімейний кодекс України не регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та 
сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за поход-
женням. 

Стаття 3. Сім’я 
1. Сім’я є первинним та основним осередком суспільства. 
2. Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 

взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у 
зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з 
інших поважних причин не проживають спільно. 

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
3. Права члена сім’ї має одинока особа. 
4. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на 

інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам сус-
піль ства. 

Стаття 4. Право особи на сім’ю 
1. Особа, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї. 
У випадках, передбачених частиною другою статті 23 цього Кодексу, сім’ю може створити 

особа, яка не досягла шлюбного віку. 
2. Сім’ю може створити особа, яка народила дитину, незалежно від віку. 
3. Кожна особа має право на проживання в сім’ї. Особа може бути примусово ізольована 

від сім’ї лише у випадках і в порядку, встановлених законом. 
4. Кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя. 
Стаття 5. Державна охорона сім’ї 
1. Держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміц-

нення сім’ї. 
2. Держава створює людині умови для материнства та батьківства, забезпечує охорону прав 

матері та батька, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство. 
3. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини.
4. Держава бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківсько-

го піклування. (Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3497-IV 
(3497-15) від 23. 02. 2006 р.).

5. Ніхто не може зазнавати втручання в його сімейне життя, крім випадків, встановлених 
Конституцією України (254к/96-ВР). 

Стаття 6. Дитина 
1. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. 
2. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою 

вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин 
1. Сімейні відносини регулюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими ак тами.
2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю (договором) між їх учас-

никами.
3. Сімейні відносини регулюються лише у тій частині, у якій це є допустимим і можливим 

з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства.
4. Регулювання сімейних відносин здійснюється з урахуванням права на таємницю осо-

бистого життя їх учасників, їхнього права на особисту свободу та недопустимості свавільного 
втручання у сімейне життя. 
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5. Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального по-
ходження, матеріального стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками. 

6. Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї. 
7. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конститу-

цією України (254к/96-ВР), Конвенцією про права дитини (995/021), іншими міжнародними до-
говорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. (Частина 
сьома статті 7 у редакції Закону № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006 р.)

8. Регулювання сімейних відносин має здійснюватися з максимально можливим ураху-
ванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї. 

9. Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та 
розумності, відповідно до моральних засад суспільства. 

10. Кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист. 
Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів 
1. При вирішенні сімейного спору суд за заявою заінтересованої сторони може врахувати 

місцевий звичай, а також звичай національної меншини, до якої належать сторони або одна 
з них, якщо вони не суперечать вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам 
суспільства.

Розділ ІІ
ШЛЮБ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ 

Глава 3
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

(див. у наступній темі)

Глава 4 
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ 

(див. у наступній темі)

Глава 5 
НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ 
(див. у наступній темі)

Глава 6
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ 

(див. у наступній темі)

Глава 7 
ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА 
(див. у наступній темі)

Глава 8 
ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 

(див. у наступній темі)

Глава 9 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ 

(див. у наступній темі)
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Глава 10 
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР 
(див. у наступній темі)

Глава 11
ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ 
(див. у наступній темі)

Розділ III 
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ 

Глава 12 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ 

(див. у наступній темі)

Глава 13
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ 

БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 
(див. у наступній темі)

Глава 15 
ОБОВ’ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ 

ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
(див. у наступній темі)

Глава 16 
ОБОВ’ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ 

ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
(див. у наступній темі)

Глава 17
ОБОВ’ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ 

БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
(див. у наступній темі)

Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р.

Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах 
господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та 
сімейних відносин

1. Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають 
у сферах використання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до трудових та 
сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства.

2. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері 
господарювання.

<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 
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майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) 
або піклувальник.

3. Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі, відповідно 
до статті 1179 цього Кодексу.

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність
1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти 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 дієздатність зберігається.
У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов’язаних з протиправною поведінкою 

неповнолітньої особи, набута нею повна цивільна дієздатність зберігається.
<…>Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною
1. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням 

суду про це.
2. Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, 

договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи 
та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого 
вона визнається недієздатною.

<…>Стаття 55. Завдання опіки та піклування
1. Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і 

майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за 
станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

Стаття 56. Орган опіки та піклування
1. Органи, на які покладено здійснення опіки та піклування, їх права та обов’язки 

щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, 
встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 57. Обов’язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування
1. Особа, якій стало відомо про фізичну особу, яка потребує опіки або піклування, 

зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування.
Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка
1. Опіка встановлюється над малолітніми особами, які позбавлені батьківського 

піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.
Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
1. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського 

піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.
Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом
1. Суд встановлює опіку над фізичною особою у разі визнання її недієздатною.
2. Суд встановлює піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної 

дієздатності.
3. Суд встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою 

особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вони позбавлені батьківського 
піклування.

Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування
1. Орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над 

неповнолітньою особою, крім випадків, встановлених частинами першою та другою статті 60 
цього Кодексу.

Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування
1. Опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка 

потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника.
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Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника
1. Опікуна або піклувальника призначає орган опіки та піклування.
2. Опікуном або піклувальником може бути лише фізична особа з повною цивільною 

дієздатністю.
3. Фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою 

заявою.
4. Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, 

родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості 
особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.

При призначенні опікуна для малолітньої особи та при призначенні піклувальника для 
неповнолітньої особи враховується бажання підопічного.

5. Фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.
Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником
1. Опікуном або піклувальником не може бути фізична особа:
1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
2) поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або 

піклування.
Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна 

або піклувальника
1. До встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника опіку або 

піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування.
Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному 

закладі
1. Якщо над фізичною особою, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони 

здоров’я або закладі соціального захисту населення, не встановлено опіку чи піклування або 
не призначено опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над нею здійснює цей заклад.

Стаття 67. Права та обов’язки опікуна
1. Опікун зобов’язаний дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових 

умов, забезпечення його доглядом та лікуванням.
Опікун малолітньої особи зобов’язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток.
2. Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без 

законної підстави.
3. Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного.
4. Опікун зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів 

підопічного.
Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун
1. Опікун, його дружина, чоловік та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть 

укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором 
дарування або у безоплатне користування за договором позички.

2. Опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов’язуватися 
від його імені порукою.

Стаття 69. Права та обов’язки піклувальника
1. Піклувальник над неповнолітньою особою зобов’язаний дбати про створення для неї 

необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток.
Піклувальник над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зобов’язаний 

дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов.
2. Піклувальник дає згоду на вчинення підопічним правочинів відповідно до статей 32 та 

37 цього Кодексу.
3. Піклувальник зобов’язаний вживати заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів 

підопічного.
Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду
1. Піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю 

дружиною (своїм чоловіком) або своїми близькими родичами, крім передання майна 
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підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі 
договору позички.

Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування
1. Опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування:
1) відмовитися від майнових прав підопічного;
2) видавати письмові зобов’язання від імені підопічного;
3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній 

реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
4) укладати договори щодо іншого цінного майна.
2. Піклувальник має право дати згоду на вчинення правочинів, передбачених частиною 

першою цієї статті, лише з дозволу органу опіки та піклування.
Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку
1. Опікун зобов’язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його 

інтересах.
2. Якщо малолітня особа може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, 

здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання.
3. Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за 

рахунок пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного тощо.
4. Якщо підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного 

управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або 
передати його за договором в управління іншій особі.

Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов’язків
1. Підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, її розмір та 

порядок виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 74. Опіка над майном
1. Якщо у особи, над якою встановлено опіку чи піклування, є майно, що знаходиться 

в іншій місцевості, опіка над цим майном встановлюється органом опіки та піклування за 
місцезнаходженням майна.

Опіка над майном встановлюється також в інших випадках, встановлених законом.
Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника
1. Орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або 

піклувальника. Така заява розглядається органом опіки та піклування протягом одного місяця.
Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про 

звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку 
від дня подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.

2. Орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за 
заявою особи, над якою встановлено піклування.

3. За заявою органу опіки та піклування суд може звільнити особу від повноважень 
опікуна або піклувальника у разі невиконання нею своїх обов’язків, а також у разі поміщення 
підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального 
захисту.

Стаття 76. Припинення опіки
1. Опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам).
2. Опіка припиняється у разі досягнення підопічним чотирнадцяти років. У цьому разі 

особа, яка здійснювала обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення 
щодо цього.

3. Опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була 
визнана недієздатною.

Стаття 77. 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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4) поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була 
обмежена.

Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні 
обов’язків

1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 
права та виконувати обов’язки, має право обрати собі помічника.

Помічником може бути дієздатна фізична особа.
За заявою особи, яка потребує допомоги, ім’я її помічника реєструється органом опіки та 

піклування, що підтверджується відповідним документом.
2. Помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової 

кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги.
3. Помічник має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи, яка потребує 

допомоги, відповідно до наданих йому повноважень.
4. Помічник представляє особу в органах державної влади, органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов’язана 
з обслуговуванням населення.

Помічник може представляти фізичну особу в суді лише на підставі окремої довіреності.
5. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено за домовленістю сторін.
6. Помічник може бути у будь-який час відкликаний особою, яка потребувала допомоги. У 

цьому разі повноваження помічника припиняються.
Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування
1. Дії опікуна можуть бути оскаржені заінтересованою особою, в тому числі родичами 

підопічного, до органу опіки та піклування або до суду.
2. Рішення органу опіки та піклування може бути оскаржено до відповідного органу, якому 

підпорядкований орган опіки та піклування, або до суду.
<…>Стаття 291. Право на сім’ю
1. Фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я має право на сім’ю.
2. Фізична особа не може бути проти її волі розлучена з сім’єю, крім випадків, встановлених 

законом.
3. Фізична особа має право на підтримання зв’язків з членами своєї сім’ї та родичами 

незалежно від того, де вона перебуває.
4. Ніхто не має права втручатися у сімейне життя фізичної особи, крім випадків, 

передбачених Конституцією України (254к/96-ВР).
Стаття 292. Право на опіку або піклування
1. Малолітня, неповнолітня особа, а також фізична особа, яка визнана недієздатною або 

цивільна дієздатність якої обмежена, має право на опіку або піклування.
<…>Стаття 1178. 1. Шкода, завдана малолітньою особою (яка не досягла чотирнадцяти 

років), відшкодовується її батьками (усиновлювачами) або опікуном чи іншою фізичною 
особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, – якщо вони не 
доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення 
виховання та нагляду за малолітньою особою.

2. Якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального 
закладу, закладу охорони здоров’я чи іншого закладу, що зобов’язаний здійснювати нагляд 
за нею, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі 
договору, ці заклади та особа зобов’язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що 
шкоди було завдано не з їхньої вини.

3. Якщо малолітня особа перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї 
функції опікуна, цей заклад зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану нею, якщо не доведе, 
що шкоди було завдано не з його вини.

4. Якщо малолітня особа завдала шкоди як з вини батьків (усиновлювачів) або опікуна, так 
і з вини закладів або особи, що зобов’язані здійснювати нагляд за нею, батьки (усиновлювачі), 
опікун, такі заклади та особа зобов’язані відшкодувати шкоду у частці, яка визначена за 
домовленістю між ними або за рішенням суду. 
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5. Обов’язок осіб, визначених частиною першою цієї статті, відшкодувати шкоду, завдану 
малолітньою особою, не припиняється у разі досягнення нею повноліття. Після досягнення 
повноліття особа може бути зобов’язана судом частково або в повному обсязі відшкодувати 
шкоду, завдану нею у віці до чотирнадцяти років життю або здоров’ю потерпілого, якщо 
вона має достатні для цього кошти, а особи, які визначені частиною першою цієї статті, є 
неплатоспроможними або померли.

Стаття 1179. 1. Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) 
відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування 
завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному 
обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди 
було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за 
законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов’язаний відшкодувати 
шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шкоди було 
завдано не з його вини.

3. Обов’язок батьків (усиновлювачів), піклувальника, закладу, який за законом здійснює 
щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після 
досягнення особою, яка завдала шкоди, повноліття або коли вона до досягнення повноліття 
стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди. 

Стаття 1180. 1. Шкода, завдана неповнолітньою особою після набуття нею повної ци-
вільної дієздатності, відшкодовується цією особою самостійно на загальних підставах. 

2. У разі відсутності у неповнолітньої особи, яка набула повної цивільної дієздатності, майна, 
достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої 
не вистачає, або в повному обсязі її батьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо 
вони дали згоду на набуття нею повної цивільної дієздатності і не доведуть, що шкоди було 
завдано не з їхньої вини. Обов’язок цих осіб відшкодувати шкоду припиняється з досягненням 
особою, яка завдала шкоди, повноліття. 

Стаття 1181. 1. Шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб, відшкодовується 
їхніми батьками (усиновлювачами), опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між 
ними або за рішенням суду.

2. Якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала в 
закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану 
шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду. 

Стаття 1182. 1. Шкода, завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшко-
довується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду.

2. Якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них перебувала 
в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад відшкодовує 
завдану шкоду у частці, яка визначається за рішенням суду.

Стаття 1183. 1. Батьки зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо якої вони 
були позбавлені батьківських прав, протягом трьох років після позбавлення їх батьківських 
прав, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком невиконання ними своїх батьківських 
обов’язків. 

<…>Стаття 1219. 1. Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно 
пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:

1) особисті немайнові права; 
2) право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше 

не встановлено законом або їх установчими документами;
3) право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
4) права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;
5) права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього 

Кодексу.
<…>Стаття 1224. 1. Не мають права на спадкування особи, які умисно позбавили життя 

спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя.
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Положення абзацу першого цієї частини не застосовується до особи, яка вчинила такий 
замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом.

2. Не мають права на спадкування особи, які умисно перешкоджали спадкодавцеві 
скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права 
на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині.

3. Не мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони були 
позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини.

Не мають права на спадкування за законом батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти 
(усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання 
спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом.

4. Не мають права на спадкування за законом одна після одної особи, шлюб між якими є 
недійсним або визнаний таким за рішенням суду.

Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, то за другим із подружжя, 
який його пережив і не знав та не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може 
визнати право на спадкування частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте 
ними за час цього шлюбу.

5. За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, 
якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через 
похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

6. Положення цієї статті поширюються на всіх спадкоємців, у тому числі й на тих, хто 
має право на обов’язкову частку у спадщині, а також на осіб, на користь яких зроблено 
заповідальний відказ. 

<…>Стаття 1227. 1. Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку 
з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням 
здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за 
життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини.

<…>Стаття 1235. 1. Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну або кілька 
фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, 
а також інших учасників цивільних відносин.

2. Заповідач може без зазначення причин позбавити права на спадкування будь-яку 
особу з числа спадкоємців за законом. У цьому разі ця особа не може одержати право на 
спадкування. 

3. Заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов’язкову 
частку у спадщині. Чинність заповіту щодо осіб, які мають право на обов’язкову частку у 
спадщині, встановлюється на час відкриття спадщини.

4. У разі смерті особи, яка була позбавлена права на спадкування, до смерті заповідача, 
позбавлення її права на спадкування втрачає чинність. Діти (внуки) цієї особи мають право на 
спадкування на загальних підставах. 

<…>Стаття 1241. 1. Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, 
непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту 
заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом 
(обов’язкова частка).

Розмір обов’язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням 
відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне 
значення.

2. До обов’язкової частки у спадщині зараховується вартість речей звичайної домашньої 
обстановки та вжитку, вартість заповідального відказу, встановленого на користь особи, яка 
має право на обов’язкову частку, а також вартість інших речей та майнових прав, які перейшли 
до неї як до спадкоємця.

3. Будь-які обмеження та обтяження, встановлені у заповіті для спадкоємця, який має 
право на обов’язкову частку у спадщині, дійсні лише щодо тієї частини спадщини, яка 
перевищує його обов’язкову частку. 

(Стаття 1241 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2146-IV від 03. 11. 2004).



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ302

<…>Стаття 1243. 1. Подружжя має право скласти спільний заповіт щодо майна, яке 
належить йому на праві спільної сумісної власності. 

2. У разі складення спільного заповіту частка у праві спільної сумісної власності після 
смерті одного з подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті 
останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті. 

3. За життя дружини та чоловіка кожен з них має право відмовитися від спільного заповіту. 
Така відмова підлягає нотаріальному посвідченню. 

4. У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, 
зазначеного у заповіті подружжя. 

<…>Стаття 1260. 1. У разі спадкування за законом усиновлений та його нащадки, з одного 
боку, та усиновлювач і його родичі – з другого, прирівнюються до родичів за походженням. 

2. Усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, 
інших його родичів за походженням по висхідній лінії. 

Батьки усиновленого та інші його родичі за походженням по висхідній лінії не спадкують 
за законом після смерті усиновленого та його нащадків. 

3. Якщо за рішенням суду про усиновлення збережений правовий зв’язок між усиновленим 
та його бабою, дідом, братом та сестрою за походженням, то у разі смерті його баби, діда 
за походженням усиновлений має право на спадкування за правом представлення, а у разі 
смерті його брата, сестри за походженням – має право на спадкування як спадкоємець другої 
черги. 

У разі смерті усиновленого його баба, дід, брат, сестра за походженням, з якими був 
збережений правовий зв’язок, спадкують на загальних підставах. 

<…>Стаття 1263. 1. У третю чергу право на спадкування за законом мають рідні дядько 
та тітка спадкодавця. 

Стаття 1264. 1. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які 
проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини. 

Стаття 1265. 1. У п’яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі 
спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня 
споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня споріднення. 

Ступінь споріднення визначається за числом народжень, що віддаляють родича від 
спадкодавця. Народження самого спадкодавця не входить до цього числа.

2. У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які 
не були членами його сім’ї. 

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім’ї 
спадкодавця, але не менш як п’ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була 
для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування. 

Стаття 1266. 1. Внуки, правнуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка 
належала б за законом їхнім матері, батькові, бабі, дідові, якби вони були живими на час 
відкриття спадщини. 

2. Прабаба, прадід спадкують ту частку спадщини, яка б належала за законом їхнім дітям 
(бабі, дідові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття спадщини. 

3. Племінники спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом 
їхнім матері, батькові (сестрі, братові спадкодавця), якби вони були живими на час відкриття 
спадщини. 

4. Двоюрідні брати та сестри спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала 
б за законом їхнім матері, батькові (тітці, дядькові спадкодавця), якби вони були живими на 
час відкриття спадщини. 

5. Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, частка 
їхнього померлого родича ділиться між ними порівну. 

6. При спадкуванні по прямій низхідній лінії право представлення діє без обмеження 
ступеня споріднення. 
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<…>Стаття 1292. 1. Спадкоємці мають право контролювати дії виконавця заповіту.
2. Якщо спадкоємцями є малолітні, неповнолітні, недієздатні особи або особи, 

цивільна дієздатність яких обмежена, контроль за виконанням заповіту здійснюють батьки 
(усиновлювачі), опікуни, піклувальники, а також орган опіки та піклування. 

3. За вимогою осіб, визначених частинами першою і другою цієї статті, виконавець 
заповіту повинен звітувати про дії, які були ним вчинені щодо виконання заповіту. 

4. Після виконання заповіту виконавець заповіту подає спадкоємцям або їхнім законним 
представникам звіт про виконання своїх повноважень. 

<…>Стаття 1298. 1. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після 
закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.

2. Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не народженої дитини, видача 
свідоцтва про право на спадщину і розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися 
лише після народження дитини. 

Положення абзацу першого цієї частини застосовується також щодо дитини, зачатої за 
життя спадкодавця, але народженої після його смерті, у разі спадкування за законом. 

3. До закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може видати спадкоємцеві дозвіл 
на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), якщо це викликано 
обставинами, які мають істотне значення. 

Кодекс про працю України від 10. 12. 1971 р.

Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації.
Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж 

підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, 
подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку 
з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один 
одному.

На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок 
запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку 
із змінами в організації виробництва і праці.

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації 
виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш 
високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі 
надається:

1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в 

установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без 

відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських 

пропозицій;і
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво 

або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу повернення на 

постійне місце проживання до України;
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9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які 
проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі 
служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це 
передбачено законодавством України.

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу.
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників 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 в період канікул) – 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від 

навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, 
передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 
годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких 
дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому 
законодавством.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для 
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів 
на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або 
дитину-інваліда.

Стаття 55. Заборона роботи в нічний час.
Забороняється залучення до роботи в нічний час:
1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176);
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);
3) інших категорій працівників, передбачених законодавством.
Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 

175 цього Кодексу. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, 
що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).

Стаття 56. Неповний робочий час.
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може 

встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний 
робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років 
або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює догляд 
за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений ним 
орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або 
залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу 
трудових прав працівників.

Стаття 62. Обмеження надурочних робіт.
(Дію статті 62 припинено на підставі Постанови Верховної Ради УРСР від 4 липня 

1991 року (ВВР 1991, № 36, ст. 474) на період реалізації Програми надзвичайних заходів 
щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану (1991 рік – перше півріччя 
1993 року)

Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад 
встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61).

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи лише у 
виняткових випадках, що визначаються законодавством і в частині третій цієї статті.

Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи тільки у 
таких виняткових випадках:
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1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського 
або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків;

2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, 
опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або 
несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування;

3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи 
випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний 
робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи 
громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або 
іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих;

4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення 
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і 
призначення;

5) для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота 
не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 
негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток.
Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а 
також відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами до щорічних відпусток не включаються.
Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки.
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового 

повідомлення працівника про час надання відпустки (частина п’ята статті 79 цього Кодексу);
2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати 

працівнику за час щорічної відпустки (частина третя статті 115 цього Кодексу).
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:
1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
2) виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із 

законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням 
заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, 

може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за 
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим 
представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може 
несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та 
за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана 
в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою 
між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили 
перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана 
частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за 
згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України 
«Про відпустки».

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років 
підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років 
та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і 
важкими умовами чи з особливим характером праці.

Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок.
Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими 

або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт 
(нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).
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Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких 
перевищує встановлені для них граничні норми.

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 
забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення 
важких речей жінками затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 
праці.

Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час.
Залучення жінок до робіт у нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного 

господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід.
Перелік цих галузей і видів робіт із зазначенням максимальних термінів застосування 

праці жінок у нічний час затверджується Кабінетом Міністрів України.
Зазначені у частині першій цієї статті обмеження не поширюються на жінок, які працюють 

на підприємствах, де зайняті лише члени однієї сім’ї.
Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох 

років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження.
Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні 

і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.
Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти 

років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження.
Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не 

можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди.
Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років.
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми 

обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив 
несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою 
роботою.

До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої 
роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає 
звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього 
робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої 
роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою 
роботою до досягнення дитиною віку трьох років.

Якщо заробіток осіб, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, на легшій роботі є 
вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

Стаття 179. Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з 

вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох 
і більше дітей та у разі ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи 
з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 
126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі 
ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично 
використаних до пологів.

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам 
частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за 
дитиною більшої тривалості.
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Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо 
дитина перебуває на державному утриманні.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку 
надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному 
висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, четвертою та шостою 
цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, 
дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування 
їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого 
часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період 
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
У разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або 

уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і 
додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на даному підприємстві, в установі, 
організації в поточному робочому році.

Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу 
роботи.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без 
збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються 
за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю 
або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) 
власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без 
збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються 
як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час 
відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не 
зараховується.

Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей.
Жінкам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, 

надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів 
– при усиновленні двох і більше дітей) з виплатою державної допомоги у встановленому порядку.

Жінкам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 
піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з 
усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні 
двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили 
рішенням про усиновлення дитини. Ця відпустка може бути використана також батьком дитини.

Жінкам, які усиновили дитину (або одночасно двох і більше дітей), надаються відпустки 
для догляду за нею на умовах і в порядку, встановлених статтями 179 і 181 цього Кодексу.

Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або 

яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й 
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину 
під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів 
без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може 
перевищувати 17 календарних днів.

Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, 
передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу, а також понад щорічні відпустки, встановлені 
іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або 
продовжується у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу.
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Стаття 183. Перерви для годування дитини.
Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для 

відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини.
Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти 

хвилин кожна.
При наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше 

години.
Строки і порядок надання перерв установлюються власником або уповноваженим 

ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації і з врахуванням бажання 
матері.

Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім 
заробітком.

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей.

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з 
мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям 
– за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений 
ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті 
на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – 
частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років 
або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, 
крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається 
звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених 
жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового 
договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не 
більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти 
років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги.

Власник або уповноважений ним орган повинен у разі необхідності видавати вагітним 
жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, путівки до 
санаторіїв та будинків відпочинку безкоштовно або на пільгових умовах, а також подавати їм 
матеріальну допомогу.

Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях.
На підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються 

дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати особистої 
гігієни жінок.

Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері.
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою статті 179, 

статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на батьків, які 
виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі), а також на опікунів (піклувальників), прийомних батьків.

Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах 

прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та 
деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу.
Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись 

на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.
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Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для 
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у 
вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з 
батьків або особи, що його замінює.

Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років.
На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, 

які не досягли вісімнадцяти років, із зазначенням дати їх народження.
Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти 

років.
Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах 

і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і 

переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 

граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти 
років затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років.
Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього 

медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому 
медичному оглядові.

Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, 
надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних 
робіт і робіт у вихідні дні.

Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників.
Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з 

норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для 
осіб, що не досягли вісімнадцяти років.

Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, що 
пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в передбачених законодавством випадках 
і розмірах та на визначені ним строки можуть затверджуватись знижені норми виробітку. 
Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 
профспілковим комітетом.

Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій 
тривалості щоденної роботи.

Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості 
щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при 
повній тривалості щоденної роботи.

Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, 
оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою 
за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно 
з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно 
відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням 
доплати до заробітної плати.

Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років.
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.
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Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік 
роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на 
даному підприємстві, в установі, організації.

Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві.
Для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийняття на роботу і професійне 

навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-
виховні заклади, а також інших осіб молодше вісімнадцяти років.

Районні і міські ради затверджують програми влаштування на роботу випускників 
загальноосвітніх шкіл, квоти робочих місць для працевлаштування молоді та забезпечують їх 
виконання всіма підприємствами, установами, організаціями.

Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання на виробництві зазначеним особам, 
направленим в рахунок броні, забороняється. Така відмова може бути оскаржена ними до 
суду.

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 навчально-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 двох років.

Молодим спеціалістам – випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких 
раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота за 
фахом на період не менше трьох років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років.
Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, 
тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, 
зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках 
і не допускається без працевлаштування.

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або 
інших осіб.

Батьки, усиновителі і піклувальники неповнолітнього, а також державні органи та службові 
особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають 
право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у тому числі й строкового, 
коли продовження його чинності загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні 
інтереси.

Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді.
Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) 

підприємства, установи, організації і власник або уповноважений ним орган розглядають 
питання про заохочення молодих працівників, розподіл для них житла і місць в гуртожитках, 
охорону праці, їх звільнення, використання коштів на розвиток культурно-масової і спортивної 
роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним 
договором.

Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р.

Стаття 150. Експлуатація дітей.
1. Експлуатація дитини, яка не досягла віку, з якого законодавством дозволяється 

працевлаштування, шляхом використання її праці – карається арештом на строк до шести 
місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 



311Р о з д і л  IV. СІМЕЙНО-РОДИННЕ ПРАВО

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей або якщо вони спричинили істотну шкоду для 
здоров’я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані з використанням 
дитячої праці в шкідливому виробництві,  караються позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років. 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 
групою, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 155. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості.
1. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, – караються обмеженням 

волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. (Абзац другий частини 
першої статті 155 в редакції Закону № 600-VI (600-17) від 25. 09. 2008.).

2. Ті самі дії, вчинені батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, 
особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього, 
або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі 
на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Стаття 156. Розбещення неповнолітніх.
1. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, – караються 

обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. (Абзац 
другий частини першої статті 156 у редакції Закону № 600-VI (600-17) від 25. 09. 2008). 

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, 
опікуном чи піклувальником, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого 
або піклування про нього, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років або без такого.

Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей.
1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей 

(аліментів), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних 
дітей, що перебувають на їх утриманні, – карається штрафом від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 
вісімдесяти до ста двадцяти годин або виправними роботами на строк до одного року, або 
обмеженням волі на строк до двох років. 

2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією 
статтею, – карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока 
годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від 
двох до трьох років. 

П р и м і т к а. У статтях 164 і 165 цього Кодексу під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання 
дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь-які діяння боржника, 
спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи 
без повідомлення державного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати 
таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за шість місяців відповідних платежів.

Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків.
1. Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання 

непрацездатних батьків – карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до ста двадцяти годин 
або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років. 

2. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією 
статтею, – карається громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока 
годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від 
двох до трьох років.
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Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо 
якої встановлена опіка чи піклування.

Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом 
обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, 
що спричинило тяжкі наслідки, – карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років 
або позбавленням волі на той самий строк. 

Стаття 167. Зловживання опікунськими правами.
Використання опіки чи піклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття 

житлової площі, використання майна тощо) – карається штрафом від ста до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, 
або позбавленням волі на той самий строк. (Абзац другий статті 167 у редакції Закону 
№ 2556-VI (2556-17) від 23. 09. 2010.) 

Стаття 168. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). 
1. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удоче-

рителя) – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або громадськими роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами на 
строк до двох років. 

2. Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким 
відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи по роботі, або якщо воно 
спричинило тяжкі наслідки, – карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той 
самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років або без такого.

Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння).
1. Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення 

(удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім’ю громадян – 
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий 
строк. (Абзац другий частини першої статті 169 в редакції Закону № 1452-VI (1452-17) від 
04. 06. 2009.)

2. Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з 
використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Кодекс України про адміністративні правопорушення 
від 07. 12. 1984 р.

Стаття 24. Види адміністративних стягнень.
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні 

стягнення:
1) попередження;
2) штраф;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 

об’єктом адміністративного правопорушення;
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного 
правопорушення;

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування 
транспортними засобами, права полювання);

5-1) громадські роботи;
6) виправні роботи;
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7) адміністративний арешт.
Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, види 

адміністративних стягнень.
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України 

іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо 
порушують правопорядок.

Стаття 32. Адміністративний арешт.
Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за 

окремі види адміністративних правопорушень на строк до п’ятнадцяти діб. Адміністративний 
арешт призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).

Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок, жінок, що мають 
дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли вісімнадцяти років, до інвалідів першої 
і другої груп.

Стаття 34. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне 
правопорушення.

Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, 
визнаються:

1) щире розкаяння винного;
2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування 

збитків або усунення заподіяної шкоди;
3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу 

тяжких особистих чи сімейних обставин;
4) вчинення правопорушення неповнолітнім;
5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного 

року.
Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом’якшують 

відповідальність за адміністративне правопорушення. Орган (посадова особа), який вирішує 
справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом’якшуючими і обставини, не 
зазначені в законі.

Стаття 212-1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації 
актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини.

Утаювання обставин, що перешкоджають реєстрації шлюбу, або повідомлення завідомо 
неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану – тягне за 
собою накладення штрафу від одного до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Несвоєчасна без поважної причини реєстрація батьками народження дитини в державних 
органах реєстрації актів цивільного стану – тягне за собою накладення штрафу від одного до 
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 270. Інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і 
потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні або психічні вади не 
можуть самі здійснювати свої права у справах про адміністративні правопорушення, мають 
право представляти їх законні представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).

Законні представники мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти 
клопотання; від імені особи, інтереси якої вони представляють, приносити скарги на рішення 
органу (посадової особи), який розглядає справу.

Закони Хаммурапі (Гамурабі), царя Вавилону

§ 128. Якщо чоловік візьме жінку без письмового договору, то ця жінка – не дружина.
§ 129. Якщо дружина буде заскочена такою, що лежить з іншим чоловіком, то треба їх 

зв’язати і кинути у воду. Якщо господар жінки збереже життя своїй дружині, то і цар збереже 
життя своєму рабу.
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§ 130. Якщо чоловік зґвалтує жінку, яка не пізнала чоловіка і живе у будинку свого батька, 
і ляже на її лоно, а його схоплять, то цього чоловіка треба вбити; ця жінка звільняється від 
відповідальності.

§ 131. Якщо дружину звинуватить під клятвою її чоловік, а лежачою з іншим чоловіком 
вона не була заскочена, то вона має поклястися богом і може повернутися у свій дім.

§ 132. Якщо проти дружини чоловіка буде протягнуто палець (буде звинувачено) із-за 
іншого чоловіка, а лежачою з іншим чоловіком вона не була схоплена, то для свого чоловіка 
вона повинна кинутись у Ріку.

§ 134. Якщо чоловіка буде полонено і в його домі відсутні засоби для харчування, то його 
дружина може ввійти в дім іншого, ця жінка не винна.

§ 135. Якщо чоловіка буде полонено і в його домі відсутні засоби для харчування, і тому 
його дружина ввійде в дім іншого і родить дітей, а потім її чоловік повернеться і досягне своєї 
громади, то ця жінка повинна вернутися до свого першого чоловіка; діти йдуть за своїми 
батьками.

§ 138. Якщо чоловік кидає свою першу дружину, яка не народила йому дітей, то він 
повинен віддати їй срібло в обсязі її викупу, а також відшкодувати їй посаг, який вона принесла 
з дому її батька, і може кинути її.

§ 141. Якщо дружина, яка живе у будинку чоловіка, захоче піти і стане розтринькувати, 
розоряти свій дім, ганьбити свого чоловіка, то її треба викрити, і якщо чоловік вирішить кинути 
її, – він може кинути її; він може їй у дорогу не давати ніякої плати. Якщо її чоловік вирішить 
не кидати її, то він може взяти шлюб з іншою жінкою, а та жінка повинна жити у домі свого 
чоловіка як рабиня.

§ 144. Якщо чоловік візьме шлюб із безплідною жінкою, ця безплідна жінка дасть своєму 
чоловікові рабиню і створить таким чином дітей, а цей чоловік захоче взяти наложницю, то 
цього не треба дозволяти цьому чоловікові, він не може взяти наложницю.

§ 146. Якщо чоловік візьме шлюб із безплідною жінкою, вона дасть своєму чоловікові 
рабиню і та народить дітей, а потім ця рабиня стане рівнятись до своєї господині, то, по-
скільки вона народила дітей, її господиня не може віддати її за срібло; вона може накласти на 
неї знак рабства і зарахувати до решти рабинь.

§ 150. Якщо чоловік подарує своїй дружині поле, сад, будинок або рухоме майно і видасть 
їй документ з печаткою, то після смерті її чоловіка її діти не можуть вимагати від неї нічого 
через суд; мати може віддати те, що буде після неї, своєму синові, якого любить; братові вона 
не повинна віддавати.

§ 153. Якщо дружина дозволить умертвити свого чоловіка із-за іншого чоловіка, то цю 
дружину треба посадити на кілок.

§ 159. Якщо чоловік, який приніс шлюбний дарунок у дім свого тестя, віддав викуп, зверне 
свій погляд на іншу жінку і скаже своєму тестеві: «Я не візьму твоєї дочки», – то батько дівчини 
може забрати все, що йому було принесено.

§ 160. Якщо чоловік принесе у дім тестя шлюбний дарунок і віддасть викуп, а потім батько 
дівчини скаже: «Я не віддам тобі своєї дочки», – то він повинен повернути у подвійному розмірі 
усе, що було принесено йому.

§ 165. Якщо батько подарує своєму спадкоємцю, приємному для його очей, поле, сад 
або дім і напише йому документ з печаткою, то після того, як батько піде до долі, коли брати 
почнуть ділитись, він має взяти дарунок, даний йому батьком, і над те, вони повинні поділити 
між собою надбання батьківського дому порівну.

§ 168. Якщо батько захоче вигнати свого сина і скаже суддям: «Я виганяю свого сина», 
– то судді мають вивчити його справу, і якщо син не здійснив тяжкого гріха, достатнього для 
позбавлення його спадщини, то батько не може позбавити його спадщини.

§ 169. Якщо він здійснив стосовно батька тяжкий гріх, достатній для позбавлення його 
спадщини, то вони повинні на перший раз простити його; якщо ж він здійснив тяжкий гріх 
вдруге, то батько може позбавити свого сина спадщини.

§ 170. Якщо чоловікові його дружина народить дітей і його рабиня також народить йому 
дітей і батько за свого життя скаже дітям, яких народила йому рабиня: «Мої діти», – зарахує 
їх до дітей дружини, то після того, як батько піде до долі, діти дружини і діти рабині повинні 
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ділити між собою надбання батьківського дому порівну; спадкоємець, син дружини, при 
розподілі має вибрати і взяти свою частку першим.

§ 175. Якщо або раб двірця, або раб мушкенума візьме шлюб із вільною і вона народить 
йому дітей, то господар раба не може претендувати на те, щоб дітей повернути у рабство.

§ 187. Якщо людина усиновить неповнолітнього, яким нехтують, і виростить його, то цього 
вихованця не можна вимагати назад через суд.

§ 188. Якщо якийсь ремісник візьме малолітнього на виховання і навчить його свого 
ремесла, то його не можуть вимагати назад через суд.

§ 189. Якщо він не навчить його своєму ремеслу, то цей вихованець може повернутися у 
дім свого батька.

§ 192. Якщо усиновлений євнухом або усиновлений зікрум (жрицею) скаже своєму 
батькові, що виростив його, або матері, яка виростила його: «Ти не мій батько» або «Ти не 
моя мати», – то йому треба відрізати язик.

§ 195. Якщо син вдарить свого батька, то йому треба відрізати пальці.

Закони Ману (Давня Індія)

Глава ІІІ
Для шудри призначена дружина щудрянка, для вайшія – шудрянка і своєї варни, для 

кшатрія – ті обидві і своєї варни, для брахмана – ті три, а також своєї варни.

Закони ХІІ таблиць (Давній Рим)
Таблиця ІV
1. Якщо батько три рази продасть сина, то нехай син буде вільним від влади батька.
2. Користуючись постановою ХІІ таблиць, наказав своїй дружині взяти її речі і, віднявши 

у неї ключ, вигнав її.
Таблиця V
1. Предки наші стверджували, що навіть повнолітні жінки внаслідок притаманної їм 

легкодумності повинні перебувати під опікою… Виняток робився тільки для дівчат-весталок, 
яких стародавні римляни із поваги до їх жрецького стану звільняли від опікунства. Так було 
постановлено законом ХІІ таблиць.

Салічна правда
ХІІІ. Про крадіжку вільних.
§ 1. Якщо три особи украдуть вільну дівчину, вони зобов’язані заплатити по 30 сол. кожен.
§ 6. Якщо ж дівчина, яку украдуть, виявиться під захистом короля, у такому випадку за 

порушення fritus (королівського миру) платиться 2500 ден., що становить 63 сол.
§ 7. Королівський раб або літ (напіввільний), що украли вільну жінку, підлягають смерті.
§ 8. Якщо вільна дівчина добровільно піде за рабом, вона втрачає свободу.
§ 9. Вільний, що взяв чужу рабиню, зазнає такої ж кари.
ХV. Про вбивства або якщо хто-небудь украде чужу дружину.
§ 1. Якщо хто-небудь позбавить життя вільну людину або умикне чужу дружину від живого 

чоловіка, присуджується до сплати 800 ден., що становить 200 сол.
LX. Про бажаючого відмовитись від родичання.
§ 1. Він має з’явитися на судове засідання перед особою тунгіна і там зламати над своєю 

головою три гілки у лікоть довжиною. І він має у судовому засіданні розкидати їх на чотири 
боки і сказати там, що він відмовляється від співприсяжництва, від спадщини і від усяких 
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рахунків з ними. І якщо потім хто-небудь із його родичів або буде убитий, або помре, він 
не повинен брати участь у спадщині або в уплаті віри, а спадщина його має поступити у 
скарбницю (державну).

Саксонське зерцало «Земське право»

Стаття 31.
§ 1. Чоловік і дружина не мають роздільного майна за їх життя. Якщо ж дружина помирає 

за життя чоловіка, то після неї не переходить у спадщину до найближчих (її) родичів ні рухоме 
майно, окрім жіночої частки, ні земельна власність, якщо вона її має. Дружина не може без згоди 
чоловіка відчуджувати що-небуть із її майна так, щоб він цим зазнав збитків (у своїх) правах.

§ 2. Якщо чоловік бере дружину, то він бере у своє володіння все її майно на правах 
законного опікунства. Тому дружина не може давати чоловікові ніякого дарунку ні з її земельної 
власності, ні з її рухомого майна, оскільки тим самим вона віднімає це майно у своїх законних 
спадкоємців після своєї смерті; чоловік не може набути ніякого іншого права володіння майном 
дружини, окрім того, яке він набуває з самого початку в силу його права на опікунство.

Магдебурзьке право

Стаття 24. Про хворобу.
Ні чоловік, ні жінка, будучи хворими, не можуть відчужувати своє майно, вартість якого 

перевищує три шилінги, без згоди спадкоємців, а дружина без згоди чоловіка.
Стаття 25. Про боргові зобов’язання батька.
Коли хто-небуть вимагає від іншого виплатити борг його батька, то він (відповідач) 

звільняється від сплати боргу, якщо йому не повідомили про цей борг, як того вимагає закон. 
Коли ж (боржнику) подають позов із свідками і (боржник) стверджує, що він сплатив борг, то 
він повинен це довести… власною рукою.

Стаття 34. Про дарування.
Коли чоловік або дружина отримують у присутності суддів дарунок, то дружина може з 

отриманою нею частиною робити усе, що вона бажає, без заперечень з боку будь-кого; те ж 
і чоловік може робити з отриманою ним частиною. Коли дружина помирає без спадкоємців і 
коли не знайдеться спадкоємців з боку її чоловіка, то її доля майна переходить у спадщину до 
її найближчого родича, чи буде то чоловік, чи жінка… Те ж стосується і долі чоловіка.

Правда короля Етельберта (VI–VII ст., Англія)

31. Якщо вільний вступить в інтимні стосунки з дружиною вільного, нехай заплатить він 
вергельд і дістане (чоловікові) за свої гроші іншу дружину і приведе її до нього додому.

77. Якщо хто-небудь набуде за (свої) засоби дівчину (для взяття шлюбу), нехай покупка 
вважається дійсною, якщо не було обману; якщо ж вона виявилась нечесною, нехай вона 
буде відправлена додому, а йому повернуть його гроші.

Велика Хартія Вільностей (1215 р.)

8. Ніяку вдову не можна змушувати взяти шлюб, доки вона бажає жити без чоловіка; проте 
так, щоб подала поручення, що не одружиться без нашої згоди, якщо вона від нас володіє, 
або без згоди свого сеньора, від якого вона володіє, якщо вона від когось іншого (а не від нас) 
одержала володіння.
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Собрание малороссийских прав 1807 г.
Книга І. Глава ІІІ. О возрастах.
§ 1. Мужеский пол до восемнадцяти, а женский до тринадцяти лет считается 

несовершеннолетним, и в случае смерти родителей, состоят в опеке, с их именем, а достигших 
тех лет возраста, выходят из опеки и вступают во владение имением.

§ 2. Девица в 13 лет возраста может ити замуж.
§ 3. Возраст есть четвероякий: первий отрочество в тринадцяти летах и шести неделях по 

ленному праву, а по саксонскому в двенадцати летах вторый, когда-то в летах разсуждения 
проходят, то есть имеет 14-ть лет, и таковой может собственностию своею располагать 
по своей воле, и слугу невольного отпустить, чего пред тем временем сделать не может. 
Четвертый в 21-ть год, таковый имеет полные лета, которые по цесаревскому праву считаются 
в 25-ть лет. Тогда уже и опекуном быть может.

Глава V. О браке.
§ 7. К супружеству никакие договоры приняты быть не могут, и если б кто обещал же-

нить сина на дочере другого с договором о денежном взыскании с того, кто из них даст 
причину к несобытию супружества, то таковый договор не есть важный и сильный потому, что 
супружество должно быть вольным.

§ 8. Вольно всякому жениться столько раз, сколько пожелаєт, пока без жены быть не 
может или не хочет, хотя б и три или четыре жены его умерли, равно и жене свободо по 
смерти мужей своих ити за юного, и как с первым так и с последним дети родить, которые в 
имениях родителей своих без стеснения наследовать будут.

§ 9. Буде дочери своий отец ради имений ея материнських или мать ради именей 
отеческих в опеке своей содержимых, видать замуж не похотять, в таком случае она может 
просить в суде позволения на замужье. 

Французький цивільний кодекс 1804 р.

Книга перша
Титул V. Про шлюб

144. Чоловік до досягнення повних 18 років, жінка до досягнення повних 15 років не 
можуть брати шлюб.

146. Шлюб відсутній, якщо відсутня згода.
147. Не можна брати другий шлюб, не розірвавши пер ший.
148. Син, якому не виповнилось 25 років, дочка, яка не досягла 21 року, не можуть брати 

шлюб без згоди їх батька і матері; у випадку незгоди досить згоди батька.
203. Власне, фактом шлюбу подружжя спільно зобов’я зується годувати, утримувати і 

виховувати своїх дітей.
213. Чоловік зобов’язаний надавати захист своїй дружині, дружина – слухатися чоловіка.
214. Дружина зобов’язана жити разом з чоловіком і сліду вати за ним всюди, де він 

вирішить перебувати; чоловік зо бов’язаний прийняти її і надати їй усе, що потрібно для життя, 
у відповідності із своїми можливостями і своїм ста новищем.

215. Дружина не може виступати у суді без дозволу свого чоловіка, хоча б вона була 
купцем, або не мала спільного майна з чоловіком, або хоча було б відокремлено майно 
дружини.

226. Дружина не може заповідати без дозволу свого чо ловіка.
227. Шлюб розривається:
1) зі смертю одного із подружжя;
2) розлученням, здійсненим у законному порядку;
3) карою, на основі вироку, що набув чинності стосовно одного із подружжя, що потягла за 

собою громадянську смерть.
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Титул VII. Про батьківство і про ставлення дітей до батьків
312. Батьком дитини, зачатої в шлюбі, вважається чо ловік (матері). Проте чоловік матері 

може відмовитися від визнання дитини, якщо він доведе, що у проміжок між трьохсотим і 
стовісімдесятим днем до народження дитини він перебував у стані фізичної неможливості 
фізичних сто сунків зі своєю дружиною, або з причини свого перебу вання в іншому місці, або 
внаслідок якихось (інших) об ставин.

Титул ІХ. Про батьківську владу
371. Діти у будь-якому віці повинні проявляти до своїх батька і матері шану і повагу.
372. Діти залишаються під владою батьків до досягнення повноліття або до звільнення 

з-під влади.
373. Батько один здійснює цю владу під час шлюбу.
376. Якщо дитина не досягла 16 років, то батько може позбавити її волі на строк не більше 

одного місяця; з цією метою голова трибуналу округу має, на прохання батька, видати ордер 
на арешт.

377. З досягненням дитиною 16-літнього віку і до її повно ліття або до звільнення її від 
влади батько може лише вима гати позбавити дитину волі на період не більше 6 місяців; він 
звертається до голови зазначеного трибуналу, який, обговоривши питання з прокурором 
республіки, видає ордер про арешт або відмовляє у ньому і може, у першому випадку, 
скоротити термін ув’язнення, якого вимагає батько.

388. Неповнолітньою є особа тієї або іншої статі, яка ще не досягла 21 року.
389. Батько у шлюбі є управляючим особистого майна його неповнолітніх дітей. Він має 

дати звіт стосовно власності, якщо мова йде про майно, на яке закон надає йому узу-фрукт.
390. Після розірвання шлюбу, через природну або грома дянську смерть одного із 

подружжя, опіка над неповноліт німи і не звільненими від влади дітьми належить, у відпо-
відності із законом, одному із батьків.

Титул Х. Про шлюбний договір і взаємні права подружжя
1387. Закон регулює подружній союз стосовно майна лише за відсутності спеціальних 

угод, які подружжя може укла сти на свій розсуд з тим, щоб ці угоди не протирічили хорошій 
моралі...

1394. Усі шлюбні угоди мають бути викладені до шлюбу в акті, складеному перед 
нотаріусом.

1394. Шлюбні угоди не можуть ні в чому змінюватися після одруження.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

Стаття 16
1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за 

ознакою риси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім’ю. Вони користуються 
однаковими правами щодо одруження під час його розірвання.

3. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повні засаді і сторін, що одружуються.
4. Сім׳я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку 

суспільства та держави. 

ТЕСТИ
1. Екзогамія – це шлюби:

а) між чоловіками і жінками одного роду;
б) між чоловіками і жінками різних родів;
в) між двоюрідними братами і сестрами;
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г) між сусідом і сусідкою.
2. «Зібрання малоросійських прав» 1807 р. встановлюває право на шлюб жінки з:

а) 13 років;
б) 14 років;
в) 17 років;
г) 20 років.

3. Чинний Сімейний кодекс України право на шлюб встановлює:
а) з 17 років для жінок;
б) з 20 років для чоловіків;
в) з 18 років для жінок;
г) з 18 років для чоловіків.

4. Норма «На рівні з церковним шлюбом визнається і шлюб цивільний» містилась у:
а) проекті основного державного закону УНР;
б) Кодексі про шлюб та сім’ю Української РСР від 29 червня 1969 р.;
в) статуті ООН;
г) Загальній декларації прав людини від 10 грудня 1948 р.

5. Норми Кодексу законів про працю України обмежують спільну роботу таких родичів:
а) батьків і дітей;
б) подружжя;
в) рідних сестер;
г) рідних братів.

6. Кримінальний кодекс України встановлює покарання за:
а) підміну дітей;
б) усиновлення дітей;
в) ухилення від сплати еліментів на утримання дітей;
г) ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків;
д) розголошення таємниці усиновлення.

ЗАВДАННЯ (ЗАДАЧА)
Історія правового регулювання шлюбно-сімейних відносин налічує кілька 

тисячоліть. Це підтверджують норми названих далі правових етапів. Отож встановіть 
скільки століть минуло з часу написання кодексу Законів царя Хаммурапі (Гамурабі) 
(_____________) до прийняття:

1. Руської правди (_____________)
2. Великі Хартії Вільностей
3. Зібрання малоросійський прав (_____________)
4. Французького цивільного кодексу (кодексу Наполеона) (_____________)
5. Загальної декларації прав людини (_______)
6. Сімейного кодексу України (_____________)

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ:
1. Що законніше і моральніше: полігамія юридична чи полігамія фактична?
2. Як Ви ставитесь до заклику М. Міхновського: «Не бери собі дружини з чужинців, бо 

твої діти будуть тобі ворогами…»?
3. Який закон, підзаконний акт чи окрему норму права треба було б ухвалити Вер-

ховній Раді України з метою покращення шлюбно-сімейних відносин в Україні?
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ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Правове регулювання шлюбних та сімейно-родинних відносин в УНР, Українській 

державі, ЗУНР, Карпатській Україні.
2. Правове регулювання шлюбних сімейно-родинних відносин в УРСР.
3. Регулювання шлюбних та сімейно-родинних відносин Конституцією, 

Кримінальним, Цивільним та Адміністративними кодексами України.
4. Регулювання шлюбних та сімейно-родинних відносин міжнародними нормативно-

правовими актами.
5. З історії зародження і розвитку інституту шлюбу і сім’ї у світі та в Україні.

Кросворд 4.1.1

1 Р А Ц С
2 О П І К А

3 М О Н О Г А М І Я
4 С Е П А Р А Ц І Я

По вертикалі: 1. Первинна ланка суспільства (держави).
По горизонталі: 1. Абревіатура назви органу, що реєструє укладання шлюбу; 

2. Форма захисту особистих і місцевих і майнових прав дітей; 3. Стале проживання 
одного чоловіка з однією жінкою; 4. Відокремлене проживання чоловіка і дружини.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
На зміну матріархату приходить патріархат. Відтоді родовід ведеться по головній лінії. 

Встановлюється звичай уникати шлюбів між чоловіками та жінками одного роду, який 
одержав назву екзогамія. Також проживання одного чоловіка із однією жінкою набуває 
сталого характеру, що називається моногамія (одношлюбність).

Ще у 28 ст. до н. е. шлюбно-родинні відносини урегульовуються нормами Законів 
царя Хаммурапі, а в Україні вперше зустрічаються такі норми в «Правді Руській». 

Сьогодні особливим джерелом сімейного права у нас є Сімейний кодекс України.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Сім’я, родина, шлюб, кровна спорідненість, дитина, батьки, юнак, піклування, 

патронат.
МЕТА ЗАНЯТТЯ

Визначити поняття шлюбу і сім’ї, проаналізувати права і обов’язки членів сім’ї 
та родини, опікунів та піклувальників, роботу державних органів по реєстрації актів 
цивільного стану.

ПЛАН
1. Поняття і правове регулювання шлюбу, сім’ї та родини.
2. Правові відносини між членами сім’ї та родини.
3. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
4. Акти цивільного стану та їх реєстрація державними органами.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 24, 32, 51, 52).
2. Сімейний кодекс України від 10. 01. 2002 р.
3. Р о м о в с ь к а  З. В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
4. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р.
5. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» від 24. 12. 1993 р.
6. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21. 11. 2002 р.
7. Закон України «Про охорону дитинства» від 26. 04. 2001 р.
8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок укладання шлюбного конт-

ракту» від 16. 06. 1993 р., № 457 // Право України. – 1994. – №7–8.
9. Шлюбний контракт (зразок) // Право України. – 1994. – № 7–8.
10. Загальна декларація прав людини // Права людини. Міжнародні договори України, 

декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. – К.: Наук. думка, 1992.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Аліменти (від лат. аlimentum – їжа, харчування) – юр. кошти на утримання, що їх 

повинні давати за законом одні особи іншим (неповнолітнім, а також непрацездатним) 
в силу наявних між ними шлюбних і родинних відносин, наприклад, батьки дітям, діти 
батькам і подружжя одно одному.

Сепарація (від лат. separare – відокремлювати) – відокремлення.
Фікція (від лат. Fictio) – 1) вигадка, вимисел, неіснуюче, хибне; 2) юр. прийом, який 

полягає в тому, що дійсність підводиться під формулу, яка їй не відповідає або навіть 
нічого спільного з нею не має, щоб надалі з цієї формули зробити якісь юридичні висновки.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
У назві розділу та при висвітленні питань попередньої теми неодноразово 

застосувались слова з коренем «родина». У широкому і повсякденному вжитку воно 
використовується і для означення сім’ї (подружжя та їхні діти) і для інших родичів (дід і 
баба, брати і сестри, дядьки і тітки тощо), які разом не проживають. Однак слово «сім’я» 
не застосовується до рідні, яка проживає окремо. Виходячи з того, що Сімейний кодекс 
врегульовує правові відносини не лише між членами сім’ї, а й родини, їх, на думку автора, 
можна було б назвати сімейно-родинними.
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1. Поняття і правове регулювання шлюбу, сім’ї, родини

Шлюбно-сімейне право – це сукупність правових норм, які регулюють особисті 
й пов’язані з ними майнові відносини громадян, що виникають, і шлюбу й належності 
до сім’ї. Тобто, це право регулює відносини між подружжям щодо порядку та умов узяття 
шлюбу, особистих і майнових відносин ними, порядку та умов припинення шлюбу; 
відносини між батьками й дітьми, іншими родичами тощо. Крім того, шлюбно-сімейне 
право України регулює відносини усиновлення, опіки й піклування тощо.

А звідси ще одна дефініція. Сімейне право, як галузь права, – це сукупність правових 
норм, що регулюють особисті немайнові та майнові відносини (сімейні відносини) між 
подружжям; між батьками та дітьми; усиновлювачами та усиновленими; між матір’ю 
та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання; між бабою, дідом, 
прабабою, прадідом та внуками, правнуками; рідними братами та сестрами; мачухою, 
вітчимом та падчеркою, пасинком; між іншими членами сім’ї та родичами.

Предметом сімейного права є особисто немайнові та майнові відносини, які 
випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини 
в сім’ю для виховання та з інших підстав, не заборонених законом і з інших підстав, 
не суперечать моральним засадам суспільства і базуються на рівності та майновій 
самостійності їх учасників.

Конституція України проголошує: «Шлюб у нашому суспільстві ґрунтується на вільній 
згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї» 
(ст. 51). Загалом сім’я, дитинство, материнство та батьківство охороняються державою. 
Сімейний кодекс передбачає, що громадяни є рівними в сімейних відносинах незалежно 
від їхніх національності, раси і ставлення до релігії. Будь-яке пряме чи опосередковане 
обмеження прав громадян, дотичних до цього законодавства, заборонене.

Основною підставою виникнення сім’ї є шлюб.
Шлюб – це добровільне укладання подружжям (жіночої і чоловічої статі) договору 

про одруження, внаслідок чого у них виникають взаємні права та обов’язки.
Сім’я – це первинна ланка громадянського суспільства, в якій реалізується дітородна, 

виховна та інші функції суспільного життя. 
Шлюбно-сімейне законодавство передбачає умови й порядок одруження. Шлюб 

реєструється в державних органах реєстрації актів цивільного стану в урочистій 
обстановці.

Реєстрація шлюбу є офіційним потвердженням часу виникнення взаємних прав 
та обов’язків подружжя. Умовами одруження є взаємна згода осіб, які одружуються, і 
досягнення ними шлюбного віку. Право на шлюб в Україні настає з 18 років для чоловіків 
і для жінок. Будь-якого межового віку для одруження повнолітніх осіб законодавство не 
передбачає. Шлюби узяті без наміру створити сім’ю законодавство визнає фіктивними.

Окрім умов одруження, законодавство формулює й перешкоди, що унеможливлюють 
шлюб:

• між особами, з яких хоча б один перебуває в іншому шлюбі;
• між родичами по прямій висхідній і низхідній лінії;
• між повнорідними і неповнорідними братами і сестрами;
• між усиновителями і усиновленими;
• між особами, з яких, принаймні, одну визнано судом недієздатною внаслідок 

душевної хвороби чи недоумства.
Особи, які одружуються, мають бути взаємно обізнані про стан здоров’я один одного.
У більшості випадків шлюб припиняється внаслідок смерті чи оголошення в судовому 

порядку померлим одного з подружжя. За життя подружжя шлюб може бути розірваним 
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через розлучення за заявою одного з них або спільною їхньою заявою. Розірвання 
шлюбу проводиться в судовому і адміністративному порядку. Другий спосіб є можливим 
за взаємної згоди на розірвання шлюбу подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 
або дітей взагалі. Крім того, в органах реєстрації актів цивільного стану, провадиться 
також розірвання шлюбу з особами, визнаними в установленому законом порядку 
безвісно відсутніми, недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, а також 
засудженими за вчинення злочину до позбавлення волі на три та більше років. Якщо 
між подружжям, що розлучаються, в органах РАЦСу виникає спір про майно, про дітей 
або про стягнення аліментів на користь того подружжя, який є недієздатним, розірвання 
шлюбу провадиться через суд.

Суд зобов’язаний встановити справжні мотиви розлучення, з’ясувати фактичні 
(реальні) взаємини у сім’ї та вжити всіх можливих заходів до примирення подружжя. 
Шлюб розривається, тоді коли судом буде встановлено, що подальше спільне життя 
подружжя і збереження сім’ї стали неможливими. При цьому, виносячи рішення про 
розірвання шлюбу, суд уживає передбачених законодавством заходів для захисту 
інтересів неповнолітніх дітей і того з подружжя, який є непрацездатним.

Шлюб уважається припиненим із моменту реєстрації документів про розлучення в 
органах реєстрації актів цивільного стану. Це означає, що навіть після розгляду справи 
в суді та винесення ним рішення про розірвання шлюбу законодавством передбачено 
можливість для примирення подружжя зі збереженням юридичної сили для шлюбу, що 
укладався раніше. 

Той із подружжя, хто змінив своє прізвище за одруження на інше, має право і після 
розірвання шлюбу іменуватися ним або повернути дошлюбне прізвище.

2. Правові відносини між членами сім’ї та родичами

Подружжя, що знаходиться в зареєстрованому шлюбі, набуває особистих немайнових 
і майнових прав та обов’язків.

До особистих прав та обов’язків, себто тих, що не мають майнового змісту, слід 
віднести, наприклад, право кожного з подружжя, за власним бажанням, вільно обирати 
як їхнє спільне, так і зберігати своє дошлюбне прізвище, або приєднати до свого прізвища 
прізвище другого з подружжя. Окрім того, до цієї групи прав слід віднести також право 
кожного з подружжя вільно обирати заняття, професію й місце проживання, спільно 
вирішувати питання виховання дітей, користуватись у сім’ї рівними правами і нести рівні 
обов’язки.

Окрім особистих, подружжя має майнові права та обов’язки. Згідно з сімейним 
законодавством розрізняються спільна й сумісна власність та роздільне майно подружжя.

Майно, нажите подружжям за час шлюбу, є його сумісною власністю, тобто кожен із 
подружжя однаковою мірою має право володіти, користуватись і розпоряджатися цим 
майном; при цьому не береться до уваги кількість виконаної праці та її форми відносно 
кожного з подружжя. Майном, що нажите за час шлюбу, подружжя має розпоряджатися 
за спільною згодою. Це означає, що за укладання угод одним із подружжя вважається, 
що він діє за згодою другого з подружжя. А відтак повинен їх одержати.

На відміну від спільного майна, роздільне майно подружжя – це таке, яке належало 
кожному з подружжя до одруження, а також одержане ним під час шлюбу в дар або 
в порядку успадкування. До цієї категорії майна належать і речі індивідуального 
користування (одяг, взуття тощо), навіть якщо їх придбано під час шлюбу спільним коштом 
подружжя, за винятком дорогоцінностей і предметів розкоші. Володіє, розпоряджається і 
користується цим майном кожен із подружжя самостійно.
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У разі поділу майна, яке є спільною сумісною власністю подружжя, може бути 
проведений як під час перебування в шлюбі, так і після його розірвання.

Згідно із шлюбно-сімейним законодавством, подружжя повинно матеріально 
підтримувати один одного. У разі відмови від такої підтримки той з подружжя, який 
потребує матеріальної допомоги (не працездатний, вагітна дружина), має право 
звернутися до суду з позовом про присудження на його користь аліментів.

Взаємні права та обов’язки батьків і дітей базуються на походженні дітей, засвідченому 
в установленому законом порядку. Походження дитини, батьки якої перебувають між 
собою в шлюбі, засвідчується записом про шлюб батьків, а дитини від батьків, які не 
перебувають між собою в шлюбі, встановлюється поданням спільної заяви до органів 
РАЦСу. Батьківство дитини у батьків, які не перебувають у шлюбі, та в разі відсутності 
спільної заяви батьків, може бути встановлене в судовому порядку. Походження дитини 
засвідчується відповідним записом.

Батьки й діти зобов’язані подавати один одному моральну й матеріальну допомогу. 
При цьому діти, походження яких установлене за заявою батьків чи рішенням суду, 
мають ті ж права та обов’язки щодо батьків, що й діти, які народилися від батьків, які 
перебувають у шлюбі.

До особистих прав та обов’язків батьків щодо дітей слід віднести: право та обов’язок 
надати дитині прізвище, ім’я та по батькові; право та обов’язок виховувати й утримувати 
дітей; право визначити місце їх проживання; право забезпечувати їхні інтереси за 
розгляду спорів про них.

До майнових прав та обов’язків батьків і дітей належать: право та обов’язок батьків 
з управління майном дітей, обов’язок і тих, і тих поважати спільну й роздільну власність 
і т. д. 

До того ж і батьки, і діти мають взаємні аліментні обов’язки. Батьки зобов’язані 
утримувати своїх неповнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, а 
неповнолітні діти зобов’язані утримувати й піклуватися про непрацездатних батьків. 

Розмір аліментів встановлює суд. У разі стягнення аліментів з батьків на 
непрацездатних повнолітніх дітей, які потребують матеріальної допомоги, розмір 
аліментів визначається у твердій грошовій сумі з урахуванням матеріального становища 
особи, яка сплачує аліменти, та особи, яка має їх одержувати.

Визначаючи аліменти на користь батьків, що стягуються з повнолітніх дітей у твердій 
грошовій сумі, суд виходить з матеріального й сімейного становища кожного з дітей та 
батьків і зважає на можливість батьків одержувати аліменти один від одного.

3. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Одним із проявів державного піклування про дітей, позбавлених батьківського 
піклування, є усиновлення (у попередньому Кодексі цей акт мав ще й синонім – 
удочеріння). Воно здійснюється з врахуванням «найвищого інтересу» дитини і відповідає 
інтересам усиновлювачів. Усиновленою може бути дитина, а в виняткових випадках 
за рішенням суду – і повнолітня особа (ст. 208 СК). Законодавець встановлює високі і 
виправдано жорсткі вимоги до особи усиновлювача (ст. 211 СК), а також забороняє досить 
широким категоріям осіб ним бути (ст. 212 СК). Якщо дитина досягла двомісячного віку і 
має батьків, то вони повині дати засвідчену нотаріусом письмову згоду на її усиновлення 
(ст. 217 СК). Дитина, яка вже усвідомлює факт усиновлення, має дати згоду на нього у 
формі, яка відповідає її вікові, а також вказати на конкретну особу як усиновлювача і 
одержати інформацію про майбутніх маму, тата, місце свого нового проживання (ст. 218 
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СК). Усиновлення дитини проводиться без згоди батьків, якщо вони невідомі, визнані 
судом безвісно відсутніми, недієздатними, позбавлені батьківських прав щодо дитини, 
яка усиновлюється, які впродовж шести місяців без поважних причин не проявляють 
батьківської турботи про дитину (ст. 219 СК). На усиновлення дитини лише одним із 
подружжя потрібна письмова згода другого з подружжя, засвідчена нотаріусом (ст. 220 
СК). За певних обставин таку згоду повинно дати опікун, піклувальник, заклад охорони 
здоров’я або навчальний заклад (ст. 221, 222 СК). Остаточне рішення про усиновлення 
ухвалює суд (ст. 224 СК).

Опіка та піклування – це цивільно-правовий інститут, не пов’язаний безпосередньо 
із сімейними відносинами, а є форма захисту особистих і майнових прав та законних 
інтересів громадян. Згідно зі ст. 243 Сімейного кодексу України опіка, піклування 
встановлюється над дітьми, які залишаються без батьківського піклування: опіка – у віці 
до чотирнадцяти років, а піклування – від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також 
судом у випадках, передбачених Цивільним кодексом України.

Опікуни призначаються переважно з числа осіб близьких підопічному. Опікун може 
бути некровноспорідненим із підопічним, вони можуть проживати окремо. Це ж стосується 
і піклування.

За можливістю враховуються і побажання майбутніх підопічних. Опікуни зобов’язані 
дбати про осіб, які знаходяться під опікою та піклуванням, створювати необхідні умови 
життя, забезпечувати їм догляд і піклування. Ст. 244 Сімейного Кодексу встановлює, що:

1) опікуном, піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна 
особа;

2) при призначенні дитині опікуна або піклувальника органом опіки та піклування 
враховуються особисті якості особи, її здатність до виховання дитини, ставлення до неї, 
а також бажання самої дитини;

3) не може бути опікуном, піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними 
напоями, наркотичними засобами, особа позбавлена батьківських прав, а також особа, 
інтереси якої суперечать інтересам дитини.

Дитина має право:
1) на проживання в сім’ї опікуна або піклувальника, на піклування з його боку;
2) на забезпечення її умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до 

її людської гідності;
3) на збереження прав користування житлом, у якому вона проживала до встановлення 

опіки або піклування. У разі відсутності житла така дитина має право на його отримання 
відповідно до закону;

4) на захист від зловживань з боку опікуна чи піклувальника (ст. 247).
Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші 

соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.
Також Кодекс (ст. 249) регламентує права та обов’язки опікуна, піклувальника щодо 

дитини:
1) опікун, піклувальник зобов’язаний виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, 

фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної 
загальної середньої освіти.

Опікун, піклувальник має право самостійно визначити способи виховання дитини з 
урахуванням думки дитини та рекомендацій органу опіки та піклування;

2) опікун, піклувальник має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, 
яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду;
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3) опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з батьками 
та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам 
дитини;

4) цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника встановлюються Цивільним 
кодексом України;

5) обов’язки з опіки та піклування щодо дитини виконуються опікуном та піклувальником 
безплатно.

Однак встановлення опіки і піклування не є обов’язковим. Наприклад, якщо дитина 
проживає з бабусею і дідусем, які наділені правом здійснювати захист дитини, в т. ч. 
звертатися до суду з позовами на її захист, опіка та піклування можуть не встановлюватися. 
Якщо дитина може виразити свою волю, то це має бути враховано при виборі опікуна чи 
піклувальника.

Ще одним видом (способом) влаштування дітей, позбавлених батьківського 
піклування, є встановлення патронату над ними. Інститут патронату було запроваджено 
ще у 20–30-х роках минулого століття радянським законодавством, згодом скасовано 
і знову відновлено у чинному Сімейному кодексі України. Він розглядається як 
альтернатива до усиновлення і опіки. За договором патронату орган опіки та піклування 
передає таку дитину на виховання особі (потранатному вихователю) до досягнення нею 
повноліття за плату (ст. 252 СК).

4. Акти цивільного стану та їх реєстрація державними органами

Порядок реєстрації актів цивільного стану встановлюється ЦКУ (ст. 49), СКУ 
(ст. 144), Законом України «Про органи реєстрації актів громадського стану», правилами 
Міністерства юстиції України, Консульським статутом українських дипломатичних 
представництв і консульських установ, Інструкцією про реєстрацію актів цивільного стану, 
яка затверджується Міністерством юстиції України за погодженням із Міністерством 
закордонних справ України .

Акти цивільного стану – це посвідчені державними органами факти народження, 
смерті, одруження, розірвання шлюбу, установлення батьківства, зміни прізвища, імені, 
по батькові.

Вони підлягають обов’язковій реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану 
(РАЦС), систему яких складають: 

1) відділи реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції, Мі ніс-
терства юстиції України в АРК, обласних, Київського та Севастопольського міських, 
районних, районних у містах, міських (міста обласного значення) управлінь юстиції, які 
проводять реєстрацію народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, установлення 
батьківства, зміни прізвища, імені, по батькові, приймають і розглядають заяви громадян 
про внесення змін, доповнень, поновлення, а також анулювання записів актів цивільного 
стану та у встановленому порядку зберігають актові книги;

2) виконавчі органи сільських, селищних, міських (окрім міст обласного значення) рад, 
які проводять реєстрацію народження, смерті, одруження та встановлення батьківства;

3) консульські установи та дипломатичні представництва України реєструють акти ци-
вільного стану громадян України, які проживають за кордоном, а також приймають і 
розглядають їхні заяви про внесення змін, доповнень, поновлень та анулювання записів 
таких актів.

При реєстрації актів цивільного стану подається паспорт або паспортний документ 
заявника, документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації. Про кожний 
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факт реєстрації цих актів видаються відповідні свідоцтва на бланках суворої звітності та 
виготовлених за єдиними зразками.

Повторне свідоцтво видається на підставі запису акта цивільного стану за заявами 
осіб, щодо яких вчинено запис; повторне свідоцтво про народження також – батькам, 
опікуну, піклувальнику, представнику дитячого (навчального) закладу, в якому перебуває 
дитина, органу опіки та піклування; повторне свідоцтво про смерть – другому з подружжя 
та близьким родичам покійника за підставі їх заяви.

Документи, які видаються на території іноземних держав, мають бути легалізовані 
(нотаріально посвідчені, перекладені українською мовою тощо).

СХЕМИ
Учасники сімейних відносин

Схема 4.2. Учасники сімейних відносин у прямій лінії споріднення
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Учасники родинних відносин

Схема 4.3. Учасники родинних відносин у побічній лінії споріднення 
(ті, що мають спільного предка)

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
 

Конституція України

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед за-
коном.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, ре-
лігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками мож-
ливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній під-
готовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я 
жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєд-
нувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою 
материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним 
жінкам і матерям.

(Офіційне тлумачення положення статті 24 див. у Рішенні Конституційного Суду 
№ 9-рп/2012 від 12. 04. 2012.)

я

Син Ігор
(рідні брати)

Син Петро 
(рідні брати)

Сергій
(двоюрідні 

брати)

Ігор
(двоюрідні 

брати)

Марія ЗахарЮліяСофія
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Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім ви-
падків, передбачених Конституцією України.

(Офіційне тлумачення положення частини першої статті 32 див. у Рішенні Конститу-
ційного Суду № 2-рп/2012 від 20. 01. 2012.)

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної ін-
формації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах націо-
нальної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

(Офіційне тлумачення положення частини другої статті 32 див. у  Рішенні Конститу-
ційного Суду № 2-рп/2012 від 20. 01. 2012.)

Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцево-
го самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або 
іншою захищеною законом таємницею.

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про 
себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на 
відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, викорис-
танням та поширенням такої недостовірної інформації.

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні 
права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов’язані піклува-
тися про своїх непрацездатних батьків.

Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народже-

ні вони у шлюбі чи поза ним.
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, по-

кладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Сімейний кодекс України

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Глава 1. СІМ’Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 

(див. у 13-й темі)

Розділ II. ШЛЮБ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Глава 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Поняття шлюбу.
1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєст-

рації актів цивільного стану. 
2. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення 

у них прав та обов’язків подружжя.
3. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та 

обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або 
відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану. 

Стаття 22. Шлюбний вік.
1. Шлюбний вік для жінки і чоловіка встановлюється у вісімнадцять років.
2. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєст-

рації шлюбу.
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Стаття 23. Право на шлюб.
1. Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку.
2. За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути 

надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
Стаття 24. Добровільність шлюбу.
1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка 

до шлюбу не допускається. 
2. Реєстрація шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, а також з особою, яка з інших 

причин не усвідомлювала значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, має наслідки, 
встановлені статтями 38–40 цього Кодексу. 

Стаття 25. Одношлюбність.
1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. 
2. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього 

шлюбу.
Стаття 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. Неповнорідними 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 дитиною 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. 

Глава 4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ

Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу.
1. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу 

державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Особи, які подали заяву 
про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. (Частину першу статті 28 доповнено 
абзацом другим згідно із Законом № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

2. Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. 
3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву 

про реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, 
нотаріально засвідчену, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають 
бути нотаріально засвідчені. 

4. Якщо реєстрація шлюбу у визначений день не відбулася, заява про реєстрацію 
шлюбу втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її подання. 

Стаття 29. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов’язками.
(Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-V (524-16) від 22. 12. 

2006.)
1. Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов’язаний ознайомити 

наречених з їхніми правами та обов’язками як майбутніх подружжя і батьків та попередити 
про відповідальність за приховання перешкод до реєстрації шлюбу.

(Стаття 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)
Стаття 30. Взаємна обізнаність наречених про стан здоров’я.
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1. Наречені зобов’язані повідомити один одного про стан свого здоров’я.
2. Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження наречених.
3. Порядок здійснення медичного обстеження наречених (1740-2002-п) встановлює 

Кабінет Міністрів України.
4. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим.
5. Приховування відомостей про стан здоров’я одним з наречених, наслідком чого може 

стати (стало) порушення фізичного або психічного здоров’я іншого нареченого чи їхніх 
нащадків, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним. (Стаття 30 у редакції 
Закону № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

Стаття 31. Зобов’язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб
(Назва статті 31 у редакції Закону № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)
(Частину першу статті 31 виключено на підставі Закону № 524-V (524-16) від 22. 12. 

2006.)
(Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону № 524-V (524-16) від 22. 12. 

2006.)
3. Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов’язана відшкодувати другій стороні затрати, 

що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Такі затрати 
не підлягають відшкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, 
аморальною поведінкою нареченої, нареченого, прихованням нею, ним обставин, що мають 
для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, 
судимість тощо).

4. У разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв’язку з майбутнім шлюбом, 
договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом. У разі розірвання 
договору особа зобов’язана повернути річ, яка була їй подарована, а якщо вона не збереглася 
– відшкодувати її вартість.

Стаття 32. Час реєстрації шлюбу.
1. Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про 

реєстрацію шлюбу. 
За наявності поважних причин керівник органу державної реєстрації актів цивільного 

стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. 
2. У разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня 

загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної 
заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. (Частина 
друга статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

3. Якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник органу 
державної реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш 
як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду. 

Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу. 
1. Шлюб реєструється у приміщенні органу державної реєстрації актів цивільного стану. 
За заявою наречених реєстрація шлюбу проводиться в урочистій обстановці. (Абзац 

другий частини першої статті 33 у редакції Закону № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)
2. За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, 

за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть 
з поважних причин прибути до органу державної реєстрації актів цивільного стану. 

Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу.
1. Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або 

надалі іменуватися дошлюбними прізвищами.
2. Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, 

нареченої. Якщо вони обоє бажають мати подвійне прізвище, за їхньою згодою визначається 
з якого прізвища воно буде починатися.

Складення більше двох прізвищ не допускається, якщо інше не випливає із звичаю 
національної меншини, до якої належить наречена і(або) наречений.



333Р о з д і л  IV. СІМЕЙНО-РОДИННЕ ПРАВО

3. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище нареченої, нареченого вже є подвійним, 
вона, він має право замінити одну із частин свого прізвища на прізвище другого.

Глава 5. НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ

Стаття 39. Шлюб, який є недійсним.
1. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка одночасно перебуває в іншому 

зареєстрованому шлюбі. 
2. Недійсним є шлюб, зареєстрований між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, 

а також між рідними братом і сестрою.
3. Недійсним є шлюб, зареєстрований з особою, яка визнана недієздатною. 
4. За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану 

анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особами, зазначеними у частинах першій 
– третій цієї статті.

5. Якщо шлюб зареєстровано з особою, яка вже перебуває у шлюбі, то в разі припинення 
попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний 
шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.

6. Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було 
зареєстровано шлюб (частини перша – третя цієї статті), а також розірвання цього шлюбу.

Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду.
1. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без віль-

ної згоди жінки або чоловіка. Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в 
момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані 
алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна 
значення своїх дій і (або) не могла керувати ними, або якщо шлюб було зареєстровано в 
результаті фізичного чи психічного насильства.

2. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду у разі його фіктивності.
Шлюб є фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру 

створення сім’ї та набуття прав та обов’язків подружжя.
3. Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали 

обставини, які засвідчували відсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім’ю.
Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу.
1. Недійсний шлюб (стаття 39 цього Кодексу), а також шлюб, визнаний недійсним за 

рішенням суду, не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав 
та обов’язків подружжя, а також прав та обов’язків, які встановлені для подружжя іншими 
законами України.

2. Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається таким, що 
належить їм на праві спільної часткової власності. Розмір часток кожного з них визначається 
відповідно до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами.

3. Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума 
сплачених аліментів вважається такою, що одержана без достатньої правової підстави, і 
підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України (435-15), але не більш як за 
останні три роки.

4. Особа, яка поселилася у житлове приміщення іншої особи у зв’язку з реєстрацією з нею 
недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена.

5. Особа, яка у зв’язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається 
такою, що іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави.

6. Правові наслідки, встановлені частинами другою – п’ятою цієї статті, застосовуються до 
особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і(або) 
від органу державної реєстрації актів цивільного стану.
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Глава 6. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Стаття 50. Право на батьківство <…>

Глава 7. ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА

Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини чоловіка.
1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: 
1) майно, набуте нею, ним до шлюбу;
2) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в 

порядку спадкування;
3) майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто.
2. Особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального корис-

ту вання, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних 
коштів подружжя.

3. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є премії, нагороди, які вона, він 
одер жали за особисті заслуги.

Суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде 
встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) 
сприяв її одержанню.

4. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є кошти, одержані як відшкодування 
за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, 
йому моральної шкоди.

5. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові суми, одержані нею, ним 
за обов’язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, 
якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною 
власністю кожного з них. (Частина п’ята статті 57 у редакції Закону № 524-V (524-16) від 
22. 12. 2006.)

6. Суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте 
нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних 
відносин.

7. Якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з 
подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною 
власністю.

Глава 8. ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя.
1. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві 

спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини 
(навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного 
заробітку (доходу).

2. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального корис-
тування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Стаття 63. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності.
1. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання 

майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено 
домовленістю між ними.

Стаття 65. Право подружжя на розпоряджання майном, що є об’єктом права спільної 
сумісної власності подружжя.

1. Дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя, за взаємною згодою.
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2. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з 
подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору 
недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір 
виходить за межі дрібного побутового.

3. Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення 
і(або) державної реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого 
з подружжя має бути подана письмово. Згода на укладення договору, який потребує 
нотаріального посвідчення і(або) державної реєстрації, має бути нотаріально засвідчена.

4. Договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого 
з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї.

Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу.
1. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за 

час шлюбу.
2. Розпоряджання майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності, після 

розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою, відповідно до 
Цивільного кодексу України (435-15).

Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя.

1. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної 
сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

2. Дружина і чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою. Договір про поділ 
житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна 
дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений.

Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом 
права спільної сумісної власності подружжя.

1. У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки 
майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або 
шлюбним договором.

2. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток 
подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про 
матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його 
на шкоду інтересам сім’ї.

3. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, 
ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір 
аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного 
розвитку та лікування.

Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім’єю, але не 
перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі. (Назва статті 74 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, 
належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим 
договором між ними.

2. На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не 
перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення 
глави 8 цього Кодексу. (Стаття 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-V (524-16) 
від 22. 12. 2006.)

Глава 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ

Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання.
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1. Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного.
2. Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує 

матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.
3. Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку, встановленого 

законом, або є інвалідом I, II чи III групи.
4. Один із подружжя є таким, що потребує матеріальної допомоги, якщо заробітна плата, 

пенсія, доходи від використання його майна, інші доходи не забезпечують йому прожиткового 
мінімуму, встановленого законом.

5. Права на утримання не має той із подружжя, хто негідно поводився у шлюбних 
відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв’язку із вчиненням ним умисного 
злочину, якщо це встановлено судом.

6. Той із подружжя, хто став непрацездатним у зв’язку з протиправною поведінкою другого 
з подружжя, має право на утримання незалежно від права на відшкодування шкоди відповідно 
до Цивільного кодексу України (435-15).

Стаття 76. Право на утримання після розірвання шлюбу.
1. Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї за час 

шлюбу.
2. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала 

непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і 
потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати 
матеріальну допомогу. Особа має право на утримання і тоді, коли вона стала інвалідом 
після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом 
протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка, колишньої дружини під час шлюбу.

3. Якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого 
законом пенсійного віку залишилося не більш як п’ять років, вона, він матимуть право 
на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно 
проживали не менш як десять років.

4. Якщо у зв’язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням 
про членів сім’ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із 
подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він має 
право на утримання у зв’язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є працездатним, за умови, 
що потребує матеріальної допомоги і що колишній чоловік, колишня дружина може надавати 
матеріальну допомогу. Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від 
дня розірвання шлюбу.

Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з  подружжя.
1. Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви.
2. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але не міг їх 

одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, 
може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більш як за один 
рік.

3. Якщо один із подружжя одержує аліменти у зв’язку з інвалідністю, сплата аліментів 
триває протягом строку інвалідності. У разі подання відповідного документа про продовження 
строку інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний строк без додаткового 
рішення суду про це.

Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за  рішенням суду.
1. Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з 

подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.
2. Розмір аліментів одному з подружжя суд визначає з урахуванням можливості одержання 

утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають 
істотне значення.

3. Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за 
позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і 
(або) сімейного стану.
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Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у  разі проживання з нею 
дитини.

1. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.
2. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка – батька 

дитини до досягнення дитиною трьох років.
3. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина, з якою проживає 

дитина, має право на утримання від чоловіка до досягнення дитиною шести років.
4. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має 

незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її матеріального становища, за умови, 
що чоловік може надавати матеріальну допомогу.

5. Аліменти, присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини 
без додаткового рішення суду.

6. Право на утримання вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина, має і 
в разі розірвання шлюбу.

Стаття 86. Право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини.
1. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини – матері дитини 

до досягнення дитиною трьох років.
2. Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, чоловік, з яким проживає 

дитина, має право на утримання від дружини до досягнення дитиною шести років.
3. Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має незалежно від того, чи 

він працює, та незалежно від його матеріального становища, за умови, що дружина може 
надавати матеріальну допомогу.

4. Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має і після розірвання шлюбу.

Глава 10. ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору.
1. Шлюбний договір може бути укладено особами, які подали заяву про реєстрацію 

шлюбу, а також подружжям.
2. На укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу, якщо його стороною є 

неповнолітня особа, потрібна письмова згода її батьків або піклувальника, засвідчена 
нотаріусом.

Стаття 93. Зміст шлюбного договору.
1. Шлюбним договором регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються 

їхні майнові права та обов’язки.
2. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові права та обов’язки подружжя як 

батьків.
3. Шлюбний договір не може регулювати особисті відносини подружжя, а також особисті 

відносини між ними та дітьми.
4. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені цим Кодексом, 

а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.
5. За шлюбним договором не може передаватися у власність одному з подружжя нерухоме 

майно та інше майно, право на яке підлягає державній реєстрації.
Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна.
1. У шлюбному договорі може бути визначене майно, яке дружина, чоловік передає 

для використання на спільні потреби сім’ї, а також правовий режим майна, подарованого 
подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу.

2. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за час шлюбу, 
положень статті 60 цього Кодексу і вважати його спільною частковою власністю або особистою 
приватною власністю кожного з них.

3. Сторони можуть домовитися про можливий порядок поділу майна, у тому числі і в разі 
розірвання шлюбу.
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4. У шлюбному договорі сторони можуть передбачити використання належного їм обом 
або одному з них майна для забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб.

5. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови щодо правового 
режиму майна, якщо вони не суперечать моральним засадам суспільства.

Глава 11. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ

Стаття 104. Підстави припинення шлюбу.
1. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його 

померлим.
2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання.
3. Якщо один із подружжя помер до набрання чинності рішенням суду про розірвання 

шлюбу, вважається, що шлюб припинився внаслідок його смерті.
4. Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу один із подружжя 

помер, вважається, що шлюб припинився внаслідок його розірвання.
Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за 

заявою подружжя, яке не має дітей.
1. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів 

цивільного стану заяву про розірвання шлюбу. Якщо один із подружжя через поважну причину 
не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів 
цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені 
може подати другий з подружжя. (Частину першу статті 106 доповнено абзацом згідно із 
Законом № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

2. Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання 
шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана. 
(Частина друга статті 106 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2398-VI (2398-17) від 
01. 07. 2010.)

3. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за 

заявою одного з подружжя.
1. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою 

одного із подружжя, якщо другий із подружжя:
1) визнаний безвісно відсутнім;
2) визнаний недієздатним. (Пункт 3 частини першої статті 107 виключено на підставі 

Закону № 2398-VI (2398-17) від 01. 07. 2010.)
2. Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.
Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має 

дітей.
1. Подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом 

із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні 
умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо, а також про умови 
здійснення ним права на особисте виховання дітей.

2. Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально 
посвідчений. У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі 
виконавчого напису нотаріуса.

3. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про 
розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не 
будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.

4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня 
подання заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву 
про розірвання шлюбу.
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Розділ III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ

Глава 12. ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов’язків  матері, батька і дитини.
1. Права та обов’язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, 

засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому 
статтями 122 та 125 цього Кодексу.

Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі 
між собою.

1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження 
дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу 
охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

2. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання 
його недійсним, походить від подружжя. (Частина друга статті 122 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

3. Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено, у разі народження 
дитини до спливу десяти місяців після припинення їх шлюбу, мають право подати до 
органу державної реєстрації актів цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка 
(колишнього чоловіка) батьком дитини. Така вимога може бути задоволена лише у разі 
подання іншою особою та матір’ю дитини заяви про визнання батьківства. Якщо дитина 
народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, 
походження дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та чоловіка, 
який вважає себе батьком. (Частина третя статті 122 у редакції Закону № 524-V (524-16) 
від 22. 12. 2006.)

Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в  результаті застосування 
допоміжних репродуктивних технологій.

1. У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних 
репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується 
батьком дитини.

2. У разі перенесення в організм іншої жінки ембріона людини, зачатого подружжям 
(чоловіком та жінкою) в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, 
батьками дитини є подружжя. (Частина друга статті 123 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 3760-VI (3760-17) від 20. 09. 2011.)

3. Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її 
організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування 
допоміжних репродуктивних технологій. (Стаття 123 у редакції Закону № 524-V (524-16) від 
22. 12. 2006.)

Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не  перебувають у шлюбі між 
собою.

1. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини 
від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження нею 
дитини.

2. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини 
від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини; (Пункт 2 частини другої статті 125 виключено на 
підставі Закону № 2398-VI (2398-17) від 01. 07. 2010.)

3) за рішенням суду
Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду.
1. За відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 цього Кодексу, 

батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду. (Частина перша статті 128 
у редакції Закону № 2398-VI (2398-17) від 01. 07. 2010.)



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ340

2. Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження 
дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України 
(1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06.) 

3. Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений матір’ю, опікуном, 
піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка 
досягла повноліття. Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений особою, яка 
вважає себе батьком дитини.

4. Позов про визнання батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у 
Книзі реєстрації народжень вчинено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене.
1. При народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає 

спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у Книзі 
реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по 
батькові батька дитини записуються за її вказівкою. (Абзац перший частини першої статті 
135 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2398-VI (2398-17) від 01. 07. 2010.)

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи 
перебування запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті, за 
заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в 
якому народилася дитина. (Абзац другий частини першої статті 135 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 1276-VI (1276-17) від 16. 04. 2009.)

2. Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її народження проводиться за 
рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім’я, по батькові 
дитини і відомості про батьків. (Частина друга статті 135 у редакції Закону № 2398-VI 
(2398-17) від 01. 07. 2010.)

Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана  батьком дитини.
1. Особа, яка записана батьком дитини відповідно до статей 122, 124, 126 і 127 цього 

Кодексу, має право оспорити своє батьківство, пред’явивши позов про виключення запису про 
нього як батька з актового запису про народження дитини.

2. У разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана батьком, 
та дитиною суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу як батька дитини 
з актового запису про її народження.

3. Оспорювання батьківства можливе лише після народження дитини і до досягнення нею 
повноліття.

4. Оспорювання батьківства неможливе у разі смерті дитини.
5. Не має права оспорювати батьківство особа, записана батьком дитини, якщо в момент 

реєстрації себе батьком дитини вона знала, що не є її батьком, а також особа, яка дала згоду 
на застосування допоміжних репродуктивних технологій відповідно до частини першої 
статті 123 цього Кодексу. (Частина п’ята статті 136 у редакції Закону № 524-V (524-16) від 
22. 12. 2006.)

6. До вимоги чоловіка про виключення запису про нього як батька з актового запису про 
народження дитини позовна давність не застосовується.

Стаття 139. Спір про материнство.
1. Жінка, яка записана матір’ю дитини, може оспорити своє материнство.
2. Жінка, яка вважає себе матір’ю дитини, має право пред’явити позов до жінки, яка 

записана матір’ю дитини, про визнання свого материнства. Оспорювання материнства 
не допускається у випадках, передбачених частинами другою та третьою статті 123 цього 
Кодексу.

3. До вимоги про визнання материнства встановлюється позовна давність в один рік, яка 
починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір’ю дитини.
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Глава 13. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ  БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Стаття 141. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини.
1. Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи 

перебували вони у шлюбі між собою.
2. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг 

їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини.
Стаття 145. Визначення прізвища дитини.
1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні пріз -

вища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою.
2. Батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене 

шляхом з’єднання їхніх прізвищ.
3. Спір між батьками щодо прізвища дитини може вирішуватися органом опіки та піклу-

вання або судом.
Стаття 146. Визначення імені дитини.
1. Ім’я дитини визначається за згодою батьків. Ім’я дитини, народженої жінкою, яка не пе-

ре буває у шлюбі, у разі відсутності добровільного визнання батьківства визначається матір’ю 
дитини.

2. Дитині може бути дано не більше двох імен, якщо інше не випливає із звичаю націо-
нальної меншини, до якої належать мати і (або) батько.

3. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або 
судом.

Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками.
1. У разі зміни прізвища обома батьками змінюється прізвище дитини, яка не досягла се-

ми років.
2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змі-

нюється за її згодою.
3. У разі зміни прізвища одного з батьків прізвище дитини може бути змінене за згодою 

обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років.
4. За заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний 

недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при 
реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на 
прізвище другого з батьків. (Статтю 148 доповнено частиною згідно із Законом № 524-V 
(524-16) від 22. 12. 2006.)

5. У разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо 
такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору 
беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, 
які засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини.

Стаття 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини.
1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, 

любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.
2. Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний 

розвиток.
3. Батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, 

готувати її до самостійного життя.
4. Батьки зобов’язані поважати дитину.
5. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку бать-

ківського піклування щодо неї.
6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших 

видів покарань, які принижують людську гідність дитини.
Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання <…>
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Стаття 156. Права та обов’язки неповнолітніх батьків.
1. Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов’язки щодо дитини, як і повнолітні 

батьки, і можуть їх здійснювати самостійно.
2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають право на звернення до 

суду за захистом прав та інтересів своєї дитини.
3. Неповнолітні батьки у суді мають право на безоплатну правову допомогу.
Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини.
1. Місце проживання дитини, яка не досягла десяти років, визначається за згодою батьків.
2. Місце проживання дитини, яка досягла десяти років, визначається за спільною згодою 

батьків та самої дитини.
3. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти 

років, визначається нею самою.
Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав.
1. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я без 

поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та 

бродяжництва;
6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини.
2. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав, встановлених 

пунктами 2, 4 і 5 частини першої цієї статті, лише у разі досягнення ними повноліття.
3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх дітей або когось 

із них.
4. Якщо суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить у діях батьків 

або одного з них ознаки злочину, він порушує кримінальну справу.
5. Рішення суду про позбавлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд 

надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини. (Статтю 164 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 2710-IV (2710-15) 
від 23. 06. 2005.)

Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.
1. Особа, позбавлена батьківських прав:
1) втрачає особисті немайнові права щодо дитини та звільняється від обов’язків щодо її 

виховання;
2) перестає бути законним представником дитини;
3) втрачає права на пільги та державну допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником;
5) не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які 

вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на 
пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);

6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною.
2. Особа, позбавлена батьківських прав, не звільняється від обов’язку щодо утримання 

дитини. Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або за 
власною ініціативою вирішити питання про стягнення аліментів на дитину.

Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав.
1. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, суд вирішує 

питання про можливість їхнього подальшого проживання в одному житловому приміщенні.
2. Суд може постановити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений бать ківських 

прав, з житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що 
він має інше житло, у яке може поселитися, або постановити рішення про примусовий поділ 
житла чи його примусовий обмін.
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3. Дитина за бажанням другого з батьків може бути передана йому.
4. Якщо дитина не може бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими 

особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та 
сестри, інші родичі дитини, мачуха, вітчим. (Частина четверта статті 167 у редакції Закону 
№ 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

5. Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам, 
іншим родичам, мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органу опіки та піклування. 
(Частина п’ята статті 167 у редакції Закону № 524-V (524-16) від 22. 12. 2006.)

6. Дитина, яка була передана родичам, мачусі, вітчиму, органові опіки та піклування, 
зберігає право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може у 
будь-який час повернутися до нього.

7. Порядок відібрання і передання дитини встановлюється законом.
Стаття 169. Поновлення батьківських прав.
1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з 

позовом про поновлення батьківських прав.
2. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення 

не скасоване або не визнане недійсним судом.
3. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина 

досягла повноліття.
4. Суд перевіряє, наскільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав, 

та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення 
відповідно до інтересів дитини.

5. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків суд бере до 
уваги думку другого з батьків, інших осіб, з ким проживає дитина.

6. Рішення суду про поновлення батьківських прав після набрання ним законної сили суд 
надсилає органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини. (Статтю 169 доповнено частиною згідно із Законом № 2710-IV (2710-15) від 23. 06. 
2005.)

7. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне звернення із позовом 
про поновлення батьківських прав можливе лише після спливу одного року з часу набрання 
чинності рішенням суду про таку відмову.

Стаття 172. Обов’язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків.
1. Дитина, повнолітні дочка, син зобов’язані піклуватися про батьків, проявляти про них 

турботу та надавати їм допомогу.
2. Повнолітні дочка, син мають право звернутися за захистом прав та інтересів непра-

цездатних, немічних батьків як їх законні представники, без спеціальних на те повноважень.
3. Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з 

них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов’язаних із наданням 
такого піклування.

Глава 15. ОБОВ’ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ  ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 180. Обов’язок батьків утримувати дитину.
1. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.
Стаття 181. Способи виконання батьками обов’язку утримувати  дитину <…>
Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні  розміру аліментів 
1. При визначенні розміру аліментів суд враховує:
1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, 

дочки, сина;
4) інші обставини, що мають істотне значення.
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2. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків 
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених 
статтею 184 цього Кодексу. (Частина друга статті 182 у редакції Закону № 2901-IV (2901-
15) від 22. 09. 2005.)

Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька 
дитини.

1. Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як аліменти на дитину, 
визначається судом.

2. Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку 
(доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою 
дитиною повноліття.

3. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся 
до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за 
вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття. (Частину 
четверту статті 183 виключено на підставі Закону № 2677-VI (2677-17) від 04. 11. 2010.) 

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі.
1. Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує 

в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою 
платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

2. Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації 
відповідно до закону.

3. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального 
розміру, передбаченого частиною другою статті 182 цього Кодексу, то дитині призначається 
відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів 
і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. (Статтю 184 доповнено 
частиною третьою згідно із Законом № 2901-IV (2901-15) від 22. 09. 2005.)

Стаття 188. Звільнення батьків від обов’язку утримувати дитину.
1. Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину, якщо дохід дитини 

набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її потреби.
2. Батьки можуть бути звільнені від обов’язку утримувати дитину тільки за рішенням суду. 

Якщо дитина перестала отримувати дохід або її дохід зменшився, заінтересована особа 
має право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. (Статтю 188 доповнено 
частиною другою згідно із Законом № 2901-IV (2901-15) від 22. 09. 2005.)

Стаття 192. Зміна розміру аліментів.
1. Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може 

бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача 
аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я 
когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом. (Частина перша статті 192 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 2302-VI (2302-17) від 01. 06. 2010.)

2. Розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні 
держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого 
територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою 
органу опіки і піклування. (Частина друга статті 192 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2901-IV (2901-15) від 22. 09. 2005.)

Глава 16. ОБОВ’ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, 
СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 198. Підстави виникнення обов’язку батьків утримувати  повнолітніх дочку, сина.
1. Батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які 

потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.
Стаття 199. Обов’язок батьків утримувати повнолітніх дочку,  сина, які продовжують 

навчання.
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1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв’язку з цим потребують 
матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років 
за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.

2. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким 

проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.
Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина.
1. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій грошовій сумі і (або) 

у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з урахуванням обставин, зазначених у 
статті 182 цього Кодексу.

2. При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість 
надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, 
сином.

Глава 17. ОБОВ’ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ 
ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 202. Підстави виникнення обов’язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків.
1. Повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потре-

бують матеріальної допомоги.
2. Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обо-

в’язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських 
прав, не виникає.

Стаття 203. Обов’язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків.
1. Дочка, син крім сплати аліментів зобов’язані брати участь у додаткових витратах на 

батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.
Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов’язку утримувати матір, батька.
1. Дочка, син можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та 

обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько 
ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків. У виняткових випадках суд може 
присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.

Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків.
1. Суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі і (або) у частці від 

заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.
2. При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги можливість 

одержання утримання від інших дітей, до яких не пред’явлено позову про стягнення аліментів, 
дружини, чоловіка та своїх батьків.

Розділ IV. ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Глава 18. УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами.
1. Усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа.
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.
3. Усиновлювачами можуть бути подружжя, а також особи, зазначені у частинах п’ятій та 

шостій цієї статті.
Усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі.
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4. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину.
Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може поста новити рішення про 

усиновлення ними дитини.
5. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновле на чоловіком, 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.
Якщо такі особи проживають однією сім’єю, суд може поста новити рішення про 

усиновлення ними дитини.
6. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв’язку з усиновленням втрачають 

правовий зв’язок з нею, усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка.
7. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновлювач, не обмежується.
Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами.
1. Не можуть бути усиновлювачами особи, які:
1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були понов лені;
4) були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано 

недійсним з їхньої вини;
5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологіч ному чи наркологічному 

диспансері;
6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
7) не мають постійного місця проживання та постійного заро бітку (доходу);
8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений Мініс терством охорони здоров’я 

України.
2. Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами інші 

особи, інтереси яких суперечать інтере сам дитини.

Глава 20. ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ

Постанова КМУ від 16. 06. 1993 р. № 457 
«Про порядок укладання шлюбного контракту»

Відповідно до статті 27 Кодексу про шлюб та сім’ю України Кабінет Міністрів України 
постановляє: затвердити Порядок укладання шлюбного контракту, що додається. 

Прем’єр-міністр України
В. Пустовойтенко

Порядок укладання шлюбного контракту:
1. Шлюбний контракт між особами, які одружуються, укладається за їхнім бажанням до 

реєстрації шлюбу і набуває чинності з моменту його реєстрації. За бажанням сторін шлюбний 
контракт може укладатися у присутності свідків.

2. У шлюбному контракті передбачаються майнові права і обов’язки подружжя, зокрема, 
питання, пов’язані з правом власності на рухоме або нерухоме майно як придбане до шлюбу, 
так і під час шлюбу, на майно, одержане в дар чи успадковане одним з подружжя, а також 
питання, пов’язані з утриманням подружжя та інші. У шлюбному контракті можуть вирішуватися 
питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. Можуть 
також передбачатися немайнові, моральні чи особисті зобов’язання.
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Умови шлюбного контракту щодо переходу права власності на нерухоме та інше майно, 
якщо законодавством передбачений спеціальний порядок набуття цього права,вважаються 
виконаними лише після належного оформлення.

3. Умови шлюбного контракту не можуть погіршувати становище подружжя порівняно з 
законодавством України.

4. Шлюбний контракт укладається за місцем проживання однієї із сторін або за місцем 
реєстрації шлюбу.

5. У випадку зниження шлюбного віку відповідно до чинного законодавства укладання 
шлюбного контракту неповнолітніми проводяться за згодою їх батьків чи інших законних 
представників.

6. Для укладання шлюбного контракту встановлюється обов’язкова нотаріальна форма.
7. Шлюбний контракт може включати положення про зміну його умов. Такі зміни можуть 

бути внесені за згодою сторін протягом існування шлюбу договором, який укладається у 
порядку передбаченому для укладення шлюбного контракту.

8. Шлюбний контракт визначається судом недійсним у випадках недодержання умов 
цього Порядку, або укладання контракту після реєстрації шлюбу, а також у разі погіршення 
становища будь-якого з подружжя порівняно з законодавством України.

9. При розірванні шлюбу та визначенні його недійсним майнові спори, спори про дітей 
та інші вирішуються судом на підставі чинного законодавства з урахуванням умов шлюбного 
контракту.

10. Кожна сторона у шлюбному контракті має право на судовий захист у разі недодержання 
іншою стороною умов шлюбного контракту.

11. Державне мито за посвідчення шлюбного контракту справляється у розмірі 
передбаченому підпунктом «е» пункту третьої статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про державне мито»

Загальна декларація прав людини
від 10 грудня 1948 р.

Стаття 16 (див. у попередній темі)

ТЕСТИ
1. Моногамія це:

а) багатошлюбність;
б) двошлюбність;
в) одношлюбність;
г) поза шлюбність.

2. Чинний Сімейний кодекс України право на шлюб встановлює:
а) з 17 років для жінок;
б) з 18 років для чоловіків;
в) з 18 років для жінок;
г) з 20 років для чоловіків.

3. Відповідно до Сімейного кодексу України юридичну силу має шлюб 
зареєстрований у:

а) у РАЦСі;
б) у сільській раді;
в) у церкві;
г) посольстві України у Канаді.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ348

4. Відповідно до законодавства за певних обставин згоду на усиновлення 
дитині повинні дати: 

а) сама дитина;
б) батьки;
в) другий з подружжя;
г) опікун;
д) піклувальник;
е) заклад охорони здоров’я;
є) навчальний заклад.
5. Законом забороняється укладення шлюбу між:
а) особами, що перебувають в іншому шлюбі;
б) недієздатними особами;
в) двоюрідними братами і сестрами;
г) троюрідними братами і сестрами;
д) усиновителями і усиновленими.

6. Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла:
а) 10 років;
б) 14 років;
в) 16 років;
г) 18 років.

7. Піклування встановлюється над дитиною з:
а) 10 до 14 років;
б) 14 до 16 років;
в) 16 до 18 років;
г) 18 до 20 років.

ЗАВДАННЯ
1. В одному із органів реєстрації актів цивільного стану осіб України було 

зареєстровано шлюб між одруженим громадянином України Мустафою Р. і незаміжньою 
громадянкою Земфірою Д. До уваги було взято той факт, що наречені належать до 
мусульман, а полігамія не суперечить їх національній традиції. 

Дайте правову оцінку цьому випадку із використанням норм ст. 25 Сімейного 
кодексу України.

2. Головою сільської ради Кирилом М. було зареєстровано шлюб між рідною донькою 
подружжя Якима і Солохи Г. Ізидорою та усиновленим ними Онисимом.

У якому випадку такий шлюб може вважатися легітимним? Для аналізу ситуації 
використайте ст. 26 Сімейного кодексу України.

3. Пелагія К., яка страждала на тяжку психічну хворобу і регулярно перебувала на 
стаціонарному лікуванні, звернулася до суду з позовом до сина про стягнення еліментів. 
Суд відмовив у задоволені позову, мотивуючи це тим, що вона ухилялася від виховання 
сина, який у зв’язку з цим тривалий час перебував у рідні і дитячих закладах. Пелагія К. 
оскаржила рішення суду.

Чи скасує таке рішення суд вищої інстанції? Звірте свої думки зі ст. 15 Сімейного 
кодексу України. 

4. Під час розлучення в суді Єфросинія Н. вимагала поділу набутого у шлюбі з 
чоловіком Варфоломієм Н. майна рівними частками, а саме: міську квартиру, машину, 
два велосипеди і будинок у селі, подарований чоловікові його батьками одразу після 
весілля.
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Яке рішення, на Вашу думку, має ухвалити суд? Підказку шукайте у ст. 57  
Сімейного кодексу України. 

5. Порфирій В., був позбавлений батьківських прав на п’ятилітнього сина у 1982 р. 
Через тридцять років він звернувся з позовом до суду про стягнення з нього аліментів 
на свою користь, посилаючись на похилий вік і поганий стан здоров’я. Весь цей час 
Порфирій В. вихованням сина не займався, фінансово-матеріальної підтримки йому не 
надавали.

Чи задовольнить позов батька до сина суд? Загляньте у ст. 202 Сімейного кодексу 
України.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ І ОБГОВОРЕННЯ:
1. Кілька країн узаконили одностатеві шлюби. Ваше ставлення до цього?
2. Чи варто встановити норму про позбавлення прізвища набутого після укладення 

шлюбу одним із подружжя на вимогу первісного його носія після розлучення?
3. Відповідно до чинного українського законодавства юридичну силу має лише 

шлюб зареєстрований державними органами. Були і залишаються прихильники 
про відновлення юридичної сили церковної форми шлюбу. А що Ви думаєте з цього 
приводу?

4. Що спільного та відмінного між інститутами усиновлення, опіки, піклування та 
патронату?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. З історії зародження і розвитку інституту шлюбу і сім’ї у світі та в Україні.
2. Обопільні права та обов’язки батьків і дітей.
3. Взаємні права та обов’язки дружини та чоловіка.
4. Порівняльний аналіз правового регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні, 

в міжнародних актах, в інших державах.
5. Правові та матеріальні аспекти інституту опіки та піклування.
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КРОСВОРДИ
Кросворд 4.2.1

                                                     1

1 М А Т Р І А Р Х А Т
2 Ш Л Ю Б
3 Ф І К Ц І Я

4 Р О М О В С Ь К А
5 Е К З О Г А М І Я

6 М І Х Н О В С Ь К И Й
7 П А Т Р О Н А Т
8 У С И Н О В Л Е Н Н Я

По вертикалі: 1. Кошти на утримання, що їх повинна давати за законом одні особи 
іншим.

По горизонталі: 1. Період, впродовж якого жінка виконувала провідну роль; 
2. Сімейний союз жінки та чоловіка; 3. Вигадка, вимисл, неіснуюче, хибне; 4. Прізвище 
автора підручника «Українське сімейне право»; 5. Звичай уникати шлюбів між чоловіками 
і жінками одного роду; 6. Прізвище автора настанови: «Не бери собі дружини з чужинців, 
бо твої діти будуть тобі ворогами…»; 7. Вихованням дітей-сиріт і дітей, які втратили 
зв’язок з батьками, в інших сім’ях під контролем державних органів; 8. Прийняття у свою 
сім’ю особи на правах дочки чи сина, що здійснюється на підставі рішення суду.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
1. На зміну матріархату приходить патріархат. Відтоді родовід ведеться по чоловічій 

лінії. Встановлюється звичай уникати шлюбів між чоловіками та жінками одного роду, 
який одержав назву екзогамія. Також проживання одного чоловіка із однією жінкою 
набуває сталого характеру, що називається моногамія (одношлюбність).  Ще у 28 ст. 
до н. е. шлюбно-родинні відносини урегульовуються нормами Законів царя Хаммурапі 
(Гамурабі), а в Україні вперше зустрічаються такі норми в «Правді Руській». Сьогодні 
особливим джерелом сімейного права у нас є Сімейний кодекс України.

2. Добровільне укладання особами жіночої і чоловічої статі договору про одруження 
називається шлюбом. Право на нього у чоловіків і жінок настає з 18 років. На території 
сільської громади його можна зареєструвати у сільській раді. Він забороняється 
між особами, з яких хоча б один перебуває в іншому шлюбі, між родичами по прямій 
висхідній і низхідній лінії, між повно-рідними і неповно-рідними братами і сестрами, 
між усиновителями і усиновленими, між особами, з яких принаймі одну визнано судом 
недієздатною.  Розірвання шлюбу проводиться в судовому і адміністративному порядку. 
Він припиняється із моменту реєстрації документів про розлучення в органах реєстрації 
актів цивільного стану.
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РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року Личаківський районний суд м. Львова
в складі головуючого судді – Лакомської Ж. І. 
з участю секретаря – Коник О. Б.

у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові розглянувши цивільну справу за 
позовом С. І. до О. І. про розірвання шлюбу суд, –

встановив:
Позивач С. І. звернувся до суду із позовом до відповідача О. І. про розірвання шлюбу, 

зареєстрованого 20 листопада 1999 року Міським відділом державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Львівського міського управління юстиції.

Позов мотивує тим, що сімейні відносини між сторонами погіршились у зв'язку з тим, що 
в них різні погляди на життя, відсутні спільні інтереси тому, не ведуть спільного господарства, 
не підтримують сімейних відносин. В шлюбі в позивача та відповідача народились діти: М. С, 
21. 09. 20___р. н., С. С. 02. 05. 20___р. н. Позивач переконаний, що їх сім'я фактично розпа-
лась, тому вважає, що шлюб слід розірвати.

Позивач С. І. в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву згідно з якої позовні ви-
моги підтримує, просить позов задовольнити та проводити розгляд справи в його відсутності.

Відповідач О. І. в судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву, згідно з якої по-
зовні вимоги визнає, просить розірвати її шлюб з позивачем, проводити розгляд справи в її 
відсутності.

Суд, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, вважає, що позов слід задовольнити 
з наступних підстав. 

На підставі ст. 110 Сімейного кодексу України позов про розірвання шлюбу може бути 
пред’явлений одним із подружжя.

Згідно з свідоцтвом про шлюб серії І-СГ № 174718 виданого Міським відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану Львівського міського управління юстиції (а.с.З), шлюб по-
зивача та відповідача був зареєстрований 20 листопада 1999 року, про що було зроблено 
актовий запис № 2491.

Керуючись ст. 112 Сімейного кодексу України, суд повинен з'ясувати фактичні взаємини 
подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, взяти до уваги наявність малолітньої 
дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя.

Судом встановлено, що на даний час сторони не підтримують сімейні відносини, не бажа-
ють надалі їх підтримувати та зберігати шлюб. Суд вважає, що дійсно причиною пред'явлення 
позову про розірвання шлюбу є неможливість подальшого спільного життя подружжя.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 112 Сімейного кодексу України, ст. 10, 
11, 60, 169, 209, 212-215, 224 - 226 Цивільного-процесуального кодексу України, суд, –

вирішив:
Позов С. І. до О. І. про розірвання шлюбу – задовольнити.
Розірвати шлюб С. І. 19___р. н. та О. І. 19___р. н. зареєстрований 20 листопада 1999 року 

Міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Львівського міського управління 
юстиції, актовий запис № 2491.

Рішення може бути оскаржене в порядку та строки передбачені ст. 294 ЦПУ України.

Суддя:                                                                      Лакомська Ж. І.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Адміністрація, адміністративне право, адміністративне правопорушення, 

адміністративні стягнення, адміністративні органи.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Ознайомити студентів з основними поняттями галузі адміністративного права, 

адмінстративного правопорушення, видами адміністративних стягнень.

ПЛАН
1. Поняття, предмет і джерела адміністративного права України.
2. Адміністративні правовідносини.
3. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення, та відповідальність 

за нього.
4. Види адміністративних стягнень.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (ст..\ 1–6, 10, 11, 15, 19, 20, 37, 38, 40, 42, 

46, 56, 60, 99, 100, 103, 113–120, 127, 148).
2. Закон України «Про зміни до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.
4. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р.
5. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.
6. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р.
7. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р.
8. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.
9. Закон України «Про статус іноземців» від 4 лютого 1994 р.
10. Адміністративне право / За ред. Ю. П. Битяк. – Х., 2000.
11. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
12. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Ф. Пилипенка. – 3-тє вид., стер. – 

Львів: Новий Світ-2000, 2006.
13. Го л о с н і ч е н к о  І. П. Адміністративне право України (основні категорії і 

поняття). – К., 1998.
14. Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Конфіскація (від лат. сonfi scatio – відібрання в казну) – 1) примусове і безоплатне 

відчуження на користь держави всього або частини майна, що належить приватній особі; 
2) вилучення друкованої продукції.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
1. Поняття, предмет, джерела адміністративного права

Норми адміністративного права є другою Конститу-
цією для державних службовців та посадових осіб.

Оскільки адміністративне право є однією з галузей права України, то, перш ніж 
узятися за його вивчення, студентам варто повторити загальнотеоретичні означення 
понять галузі, інституту і норми права.
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У навчально-правовій літературі є різні підходи до розуміння і тлумачення галузі 
адміністративного права. Увазі студента пропонується два його означення, на думку 
автора, – найприйнятніші.

Адміністративне право – це сукупність правових (юридичних) норм (галузь права), 
які регулюють відносини у сфері державного управління.

Адміністративне право – це галузь національного права (система правових норм), 
яка покликана регулювати в інтересах особи і суспільства відносини управлінського 
характеру, які складаються у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності спеціально 
створених органів держави.

Адміністративне право тісно перетинається з такими галузями права, як конституційне, 
цивільне, трудове, фінансове.

Суб’єктами адміністративного права є органи виконавчої влади (вищі, центральні, 
місцеві), а об’єктом – державне управління.

Для визначення предмета адміністративного права слід зважити на таке:
свій регулятивний вплив на суспільні відносини адміністративне право здійснює 

через управління і цим упорядковує відповідні відносини в державі та суспільстві;
відносини, урегульовані адміністративним правом, передбачають наявність суб’єкта 

виконавчої влади.
Отже, визначаючи предмет адміністративного права, треба мати на увазі:
− сферу державного управління;
− наявність у ній суб’єкта виконавчої влади;
− необхідність практичної реалізації повноважень, наданих суб’єктами виконавчої 

влади для провадження ними державно-управлінської діяльності.
Пригадавши собі загальне означення поняття джерел права, студент має 

запам’ятати, що джерела адміністративного права – це зовнішня форма відображення 
адміністративно-правових норм, закріплених у Конституції України, законодавчих 
актах, урядових постановах, рішеннях державних адміністрацій та інших нормативних 
актах державних органів.

За певними критеріями їх можна поділити на:
1. НПА органів законодавчої влади;
2. НПА органів виконавчої влади;
3. затверджені цими органами положення, статути, що регулюють управлінську діяльність.
За змістом, юридичною силою та сферою поширення розрізняють такі джерела 

адміністративного права:
1. загальнодержавні;
2. галузеві;
3. локальні.
За територіальнио-адміністративним устроєм:
1. загальнодержавні;
2. обласні;
3. міські;
4. районні.

2. Адміністративні правовідносини

У ході реалізації норм адміністративного права виникають адміністративні 
правовідносини. До них належать такі види суспільних відносин (склад адміністративних 
правовідносин): 
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відносини між вищими, центральними і місцевими органами державного управління 
(наприклад, Кабінет Міністрів України – Міністерство освіти і науки; Кабімінет Міністрів – 
Міністерство – обласні – районні держадміністрації – управління);

відносини між органами державного управління, які перебувають на однаковому рівні 
і не підпорядковуються одне одному (Міністерство юстиції – Міністерство внутрішніх 
справ, державні адміністрації областей, районів);

відносини між органами державного управління і підлеглими їм державними 
підприємствами та установами (Міністерство освіти і науки – ВНЗ);

відносини між органами державного управління і недержавними підприємствами, 
установами, громадськими об’єднаннями (обласне управління юстиції – колегія адвокатів, 
обласна державна адміністрація – обласні профспілки);

відносини між органами державного управління та громадянами (відділ соціального 
забезпечення – громадянин, який звертається із заявою, скаргою тощо);

відносини між органами виконавчої влади і органами (виконавчими) місцевого 
самоврядування.

Обов’язковою передумовою вступу органів управління, фізичних осіб в адміністративні 
правовідносини є їхня адміністративна правоздатність і дієдатність. 

Адміністративна правоздатність – це права та можливість суб’єктів здобувати 
юридичні обов’язки та права у сфері державного управління.

Адміністративна дієздатність – це здатність суб’єктів адміністративних 
правовідносин практично здійснювати свої можливості.

Адміністративна правоздатність і дієздатність органів управління настає з моменту їх 
утворення, визначення завдань.

Поряд із загальною адміністративною правоздатністю і дієздатністю окремі 
органи управління наділені спеціальною правоздатністю і дієздатністю (наприклад, 
застосовувати адміністративний вплив). Адміністративна правоздатність і дієздатність 
службовців зумовлена особливостями їхніх посад (посадові особи, допоміжний 
персонал тощо). Адміністративна правоздатність і дієздатність громадських організацій 
(їх органів) установлена адміністративно-правовими нормами і виникає з моменту 
вступу їх у силу. Адміністративна правоздатність і дієздатність трудових колективів 
регулюється правовими нормами, які регламентують їхню діяльність. Адміністративна 
правоздатність фізичної особи виникає з моменту її народження, а дієздатність – із 
16 років. (Порівняйте з цивільною правоздатністю та дієздатністю, про яку йшлося на 
шостому занятті.)

Адміністратвні правовідносини виникають, змінюються або припиняються на основі 
юридичних фактів – дії чи події.

Дії – це результати волевиявлення людей.
Події – явища, що не залежать від волі людини (стихійні лиха, пожежі, смерть).
У всіх видах адміністративних правовідносин безпосередню участь беруть органи 

виконавчої влади. Тому адміністративні правовідносини не можуть виникати між 
громадянами, об’єднаннями, а також усередині їх.

Відносини управлінського характеру можуть виникати і в процесі організації діяльності 
інших державних органів, посадових осіб – прокуратура, суд. Їхні керівники здійснюють 
управління діяльністю через добір і використання кадрів, керівництво роботою підлеглих 
органів. Але ця діяльність є допоміжною щодо основної.
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3. Поняття адміністративного правопорушення 
та відповідальності за нього

Адміністративна відповідальність є од-
ним із видів юридичної відповідальності.

Нагадаємо, що правопорушення – це дія чи бездіяльність (діяння), здійснена 
всупереч встановленому в суспільстві правопорядку.

Вони поділяються на проступки та злочини.
Згідно зі ст. 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративним 

правопорушенням (проступком) визначається протиправна, винна (умисна або 
необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, 
власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку 
законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

Розглянемо ознаки адміністративного правопорушення.
Суспільна шкідливість адміністративного правопорушення означає, що ним 

завдається шкода (матеріальна, моральна та інша) суспільним відносинам, що 
охороняються, державному чи суспільному порядку, правам і свободам громадян, 
установленому порядку управління.

Протиправність адміністративного правопорушення – це порушення 
загальнообов’язкових правил, установлених державою. Вона виражається у 
протиправному вчинку і протиправній бездіяльності.

У першому випадку здійснюється вчинок, заборонений законом (наприклад, порушення 
права державної власності на надра, ст. 47 Кодексу), у другому – правопорушення без дії, 
коли закон вимагає активної дії (наприклад, прояв неповаги до суду, ч. 3 ст. 185 Кодексу).

Провина особи у здійсненні адміністративного правопорушення може проявлятися у 
двох формах: умислу чи необережності.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його 
вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала 
її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Адміністративне правопорушення визначається вчиненим з необережності, коли 
особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії 
чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала 
можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

Адміністративна карність провини виражається у тому, що за її здійснення законом 
передбачена адміністративна відповідальність. Адміністративне покарання означає 
можливість застосувати до порушника адміністративне стягнення.

Здійснити адміністративне правопорушення і нести відповідальність за нього 
можуть фізичні особи та посадові особи. 

Фізичні особи несуть адміністративну відповідальність, якщо на час здійснення 
адміністративного правопорушення вони досягли 16-річного віку.

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за правопорушення, 
пов’язані з недотриманням установлених правил, забезпечення виконання яких входить 
до службових обов’язків. Це означає, що посадові особи несуть відповідальність не 
лише за порушення визначених правил своїми діями, а й за незабезпечення їх виконання 
іншими особами, зокрема підлеглими.

Військовослужбовці та працівники органів внутрішніх справ несуть 
відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. 
За порушення правил, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, правил 
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полювання, рибальства та охорони рибних запасів, місцевих правил і за контрабанду ці 
особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. До зазначених 
осіб не може бути застосовано штраф, виправні роботи, адміністративний арешт.

Іноземні громадяни і особи без громадянства, які перебувають на території 
України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з 
громадянами України.

Особа, яка діяла у стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в 
стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності.

Склад адміністративного правопорушення – це передбачена нормами права 
сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких те чи інще діяння 
можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення. До нього належать:

• об’єкти;
• об’єктивна сторона;
• суб’єкт;
• суб’єктивна сторона.
Об’єкт адміністративного правопорушення – це сукупність суспільних відносин, що 

охороняється адміністративним правом, а регулюються нормами трудового, цивільного, 
земельного, фінансового права, за порушення якого накладаються адміністративні 
стягнення. А також здоров’я, честь і гідність людини.

Об’єктивна сторона адміністративного правопорушення – це дія чи бездіяльність, 
що заборонені адміністративним правом.

Суб’єкти адміністративного правопорушення – це фізичні особи, посадові особи.
Суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення окреслює вину, мотив і 

мету поведінки правопорушника. 
Отже, лише за наявності складу адміністративного правопорушення особа, яка його 

вчинила, може бути притягнена до адміністративної відповідальності.
Адміністративна відповідальність – один із видів юридичної відповідальності.
Тут варто нагадати, що юридична відповідальність – це передбачене законом і 

застосоване органами держави примусове обмеження або позбавлення певних благ:
• кримінально-правове;
• адміністративне;
• цивільно-правове;
• трудове (матеріальне);
• конституційне.
Адміністративна відповідальність застосовується уповноваженим органом чи 

посадовою особою щодо особи, яка вчинила правопорушення, що за своїм характером 
не потрапляє під кримінальну відповідальність.

Ознаки адміністративної відповідальності в основному збігаються з ознаками 
юридичної відповідальності.

Але є особливості, зокрема такі.
Адміністративна відповідальність установлюється законами і підзаконними 

актами чи їхніми нормами про адміністративне правопорушення. У них визначаються 
склад і санкції адміністративних правопорушень.

Кримінальна відповідальність установлюється лише законами.
Дисциплінарна відповідальність установлюється законодавством про працю, а 

також іншими законами і підзаконними актами, що визначають особливості становища 
окремих категорій працівників.

Матеріальна відповідальність установлюється законодавством про працю, 
цивільним законодавством, інколи – адміністративним.
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Основою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення, 
кримінальної – злочин, дисциплінарної – дисциплінарний поступок, матеріальної – 
матеріальна шкода.

Суб’єктами адміністративної відповідальності є фізична особа і колективні 
утворення, а кримінальної – тільки фізичні особи.

Адміністративне стягнення накладається суспільно уповноваженими органами 
вищої влади, посадовими особами, суддями.

Кримінальне покарання – виключно судами.
Між адміністративним правопорушенням та особою, яка накладає адміністративне 

стягнення, немає службових стосунків.
За дисциплінарної відповідальності наявність таких взаємин є обов’язковою.
Кримінальне покарання автоматично передбачає судимість, адміністративне 

стягнення – ні.

4. Види адміністративних стягнень

Адміністративне стягнення – це засіб адміністративної відповідальності, 
покарання, який передбачає для порушника несприятливі наслідки майнового, 
морального та особистого характеру.

Розглянемо види адміністративних стягнень.
Попередження – це стягнення, яке виноситься у письмовій формі чи фіксується іншим 

установленим способом. Застосовується, як правило, за малозначне правопорушення.
Штраф – майнове стягнення, яке виражається у вилученні в порушника встановленої 

грошової суми в прибуток держави і немає компенсаційного характеру. Розміри штрафу 
визначає законодавство, і вони можуть бути фіксованими або пропорційними мінімальній 
заробітній платні.

Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 
об’єктом адміністративного правопорушення, полягає в його примусовому вилученні і 
наступній реалізації з передачею отриманої суми колишньому власникові з відрахуванням 
витрат на реалізацію вилученого предмета.

Конфіскація (безоплатне вилучення) предмета, який став знаряддям вчинення 
або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, полягає у примусовій 
безоплатній передачі цього предмета у власність держави.

Позбавлення спеціального права, що було надане громадянинові (права керування 
транспортними засобами, права полювання), застосовується на строк до 3 років за грубе 
або систематичне порушення порядку користування цим правом. Застосовується в 
судовому порядку. 

Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем 
постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, з відрахуванням 
до двадцяти відсотків її заробітку в дохід держави. Це стягнення застосовується лише в 
судовому порядку.

Адміністративний арешт – короткострокове позбавлення порушника свободи 
з використанням його на фізичних роботах без оплати. Адміністративний арешт 
установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види 
адміністративних правопорушень (наприклад, дрібне хуліганство) на строк до 15 діб і 
призначається лише в судовому порядку.

Адміністративний арешт не може бути застосований:
• до вагітних жінок;
• жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років;
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• до осіб, що не досягли вісімнадцяти років;
• до інвалідів першої та другої груп.
Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть бути як основними, так і 

додатковими адміністративними стягненнями, а інші адміністративні стягнення – тільки 
основними. За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або 
основне і додаткове стягнення.

Крім розглянутих адміністративних стягнень, Кодекс України про адміністративне 
правопорушення передбачає можливість застосування до іноземних громадян та осіб 
без громадянства адміністративного видворення (випровадження) за межі України.

За вчинення адміністративного правопорушення у віці від 16 до 18 років до них 
можуть бути застосовані такі заходи впливу:

зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
застереження;
догана чи сувора догана;
передача неповнолітнього під нагляд батькам чи особам, що їх заступають, або під 

нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їхньою згодою, окремим громадянам на 
їх прохання.

Згідно з Кодексом, справи про адміністративне правопорушення розглядають:
адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних, міських, селищних, 

сільських рад народних депутатів;
виконавчі комітети селищних, сільських рад народних депутатів;
місцеві суди (судді);
органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші органи (посадові особи), 

уповноважені на це Кодексом.
Ці органи можна поділити:
• на колективні;
• індивідуальні (персональні).

СХЕМИ

Схема 5.1.1. Ознаки адміністративного правопорушення

 
Ознаки адміністративного правопорушення 

Суспільна  
шкідливість 

Протиправність Провина (вина) Адміністративна  
карність 
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Схема 5.1.2. Види адміністративних стягнень

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України від 28. 06. 1996 р.

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

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. (Офіційне 
тлумачення положення частини другої статті 124 див. у Рішеннях Конституційного Суду 
№ 9-зп від 25. 12. 1997, № 8-рп/2002 від 07. 05. 2002, № 15-рп/2002 від 09. 07. 2002, № 
3-рп/2012 від 25. 01. 2012.)

Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної 
юрисдикції. (Офіційне тлумачення положення частини третьої статті 124 див. у Рішенні 
Конституційного Суду № 8-рп/2002 від 07. 05. 2002.)

Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і 
присяжних.

Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими до виконання на 
всій території України.

Стаття 125. Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами 
територіальності і спеціалізації.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд 
України. (Офіційне тлумачення положення частини другої статті 125 див. у Рішенні 
Конституційного Суду № 8-рп/2010 від 11. 03. 2010.)

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. (Офіційне 
тлумачення положення частини третьої статті 125 див. у Рішенні Конституційного Суду 
№ 8-рп/2010 від 11. 03. 2010.)

Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

 Види адміністративних стягнень 

Попередження 

Штраф 

Оплатне вилучення 
предмета 

Конфіскація предмета 

Позбавлення 
спеціального права 

Виправні роботи 

Адміністративний 
арешт 

Випровадження 
(видворення) іноземців 

за межі держави 
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Кодекс законів про адміністративне правопорушення 
від 7 грудня 1984 р.

Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення.
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, 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 
адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, 
настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону 
кримінальної відповідальності.

(Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2342-III від 05. 04. 2001.)
Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно.
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його 

вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її 
шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.

Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення з необережності.
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка 

його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, 
але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання 
таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність.
Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення 

адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх.
До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні 

правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу.
У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних 

правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, частинами першою, другою і третьою 
статті 130, статтею 139, частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190–195 цього 
Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах. З 
урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених 
осіб (за винятком осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути 
застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу.

(Стаття 13 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 316-11 від 29. 05. 1985, 
№ 7542-11 від 19. 05. 1989, № 1369-12 від 29. 07. 1991; Законами № 244/94-ВР від 15. 11. 1994, 
№ 64/95-ВР від 15. 02. 1995, № 2899-IV від 22. 09. 2005, № 586-VI від 24. 09. 2008.)

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб.
Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні 

правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку 
управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших 
правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків.

(Положення статті 14-1 втратили чинність, як такі, що є неконституційними, на 
підставі Рішення Конституційного Суду № 23-рп/2010 від 22. 12. 2010.)

Стаття 14-1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів.
До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки 

дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними 
технічними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і 
кінозйомки, відеозапису притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.

За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбаченого частиною 
першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник) транспортного засобу може протягом 
десяти днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні 
обставини (транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи, вибув з 
його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб тощо) орган (посадову особу), що виніс 
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постанову про накладення адміністративного стягнення. На період з’ясування та перевірки 
цих обставин виконання постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється 
до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення.

(Кодекс доповнено статтею 141 згідно із Законом № 586-VI від 24. 09. 2008.)
Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія 

дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень.
Військовослужбовці, військовозобов’язані та резервісти під час проходження зборів, 

а також особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої 
служби України, органів внутрішніх справ, служби цивільного захисту і Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України несуть відповідальність за адміністративні 
правопорушення за дисциплінарними статутами. За порушення правил, норм і стандартів, 
що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-
протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, 
митних правил, вчинення корупційних правопорушень, порушення тиші в громадських місцях, 
неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних 
засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи 
окремої постанови судді або подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог 
прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, порушення порядку обліку, 
зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну 
інформацію, що є власністю держави, ці особи несуть адміністративну відповідальність 
на загальних підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, 
виправні роботи і адміністративний арешт.

Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких поширюється дія 
дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо 
передбачених ними, несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну 
відповідальність, а в інших випадках – адміністративну відповідальність на загальних підставах.

(Частину третю статті 15 виключено на підставі Закону № 586-VI від 24. 09. 2008.)
При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил 

України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань та 
Державної спеціальної служби транспорту - військовослужбовцями строкової служби штраф 
як адміністративне стягнення до них не застосовується. У випадках, зазначених у цій статті, 
органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають 
матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення 
винних до дисциплінарної відповідальності.

(Стаття 15 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1369-12 від 29. 07. 1991, 
Законами № 3785-12 від 23. 12. 1993, № 358/95-ВР від 05. 10. 1995, № 352-XIV від 23. 12. 
1998, № 557-XIV від 24. 03. 1999, № 1080-XIV від 21. 09. 1999, № 2342-III від 05. 04. 2001, 
№ 743-IV від 15. 05. 2003, № 1703-IV від 11. 05. 2004, № 586-VI від 24.09.2008, № 1180-VI від 
19. 03. 2009, № 1254-VI від 14. 04. 2009, № 1414-VI від 02. 06. 2009, № 2339-VI від 15. 06. 2010, 
№ 3161-VI від 17. 03. 2011, № 3207-VI від 07. 04. 2011, № 4652-VI від 13. 04. 2012, № 5288-VI 
від 18. 09. 2012, № 5404-VI від 02. 10. 2012.)

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства.
Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають 

адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Питання про 
відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями, 
які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України користуються імунітетом 
від адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним шляхом.

(Стаття 16 у редакції Закону № 2342-III від 05. 04. 2001.)
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 18. Крайня необхідність.
Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або 

іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але 
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вчинена в стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному 
або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку 
управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами 
і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода. (Стаття 18 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 2342-III від 05. 04. 2001.)

Стаття 19. Необхідна оборона.
Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена цим Кодексом або 

іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але 
вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті державного або громадського порядку, 
власності, прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного 
посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при цьому не було допущено 
перевищення меж необхідної оборони.

Перевищенням меж необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту 
характерові і суспільній шкідливості посягання.

(Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2342-III від 05. 04. 2001.)
Стаття 20. Неосудність.
Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення 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.

Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд 
громадської організації або трудового колективу.

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної 
відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового 
колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника 
до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. (Частину другу статті 21 
виключено на підставі Закону № 2342-III від 05. 04. 2001.)

Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, 
передбачені статтею 51, частиною першою статті 129, частинами першою і другою статті 
130,статтями 156, 173, 176, 177, 178–180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, 
організації або уповноважений ним орган, або громадська організація повинні не пізніш як 
у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган (посадову особу), який 
надіслав матеріали.

(Стаття 21 із змінами, внесеними згідно з Указами № 316-11 від 29. 05. 1985, № 1117-11 
від 16. 10. 1985, № 2444-11 від 27. 06. 1986, № 4134-11 від 12. 06. 1987, № 4135-11 від 12. 06. 
1987, № 7542-11 від 19. 05. 1989; Законами № 3890-12 від 28. 01. 1994, № 244/94-ВР від 
15. 11. 1994, № 2342-III від 05. 04. 2001.)

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності 
правопорушення.

При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова 
особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної 
відповідальності і обмежитись усним зауваженням.

ТЕСТИ
1. Виправні роботи як адміністративне стягнення застосовуються на строк:

а) до двох місяців;
б) до двох років;
в) до 15 діб;
г) до 10 діб.

2. Адміністративний арешт не може бути застосовано:
а) до вагітних жінок;
б) жінок, що мають дітей у віці до дванадцяти років;
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в) осіб, що досягли вісімнадцяти років;
г) інвалідів першої та другої груп;
д) інвалідів першої, другої та третьої груп.

3. Є такі види адміністративних стягнень:
а) штраф;
б) догана;
в) позбавлення волі;
г) позбавлення спеціальних прав;
д) виправні роботи.

4. Яке з наведених адміністративних стягнень є додатковим?
а) попередження;
б) штраф;
в) виправні роботи;
г) конфіскація;
д) адміністративний арешт.

ЗАВДАННЯ
1. Охоронець банку «Зелений» Семен Синій, заклопотаний ремонтом електрочайника, 

не зауважив, як працівник банку Сава Свистенко виніс із приміщення установи інвентарний 
стілець з метою умеблювання власної квартири.

Дайте правильну характеристику ситуації. Застосуйте для цього знання ознак 
адміністративного правопорушення.

2. Студент Сидір Поганюк, щоби помститися викладачеві правознавства Юстиніанові 
Правенку, викликав за місцем його проживання працівників служби невідкладної медичної 
допомоги та пожежної охорони. Відповідними службами було зафіксовано, що виклики 
він здійснював з телефону квартири свого товариша.

Дайте правовий аналіз ситуації. Нормами якої галузі права регулюється 
описане правопорушення? Як кваліфікувати діяння С. Поганюка? До якої юридичної 
відповідальності його може бути притягнуто?

3. На припаркованих машинах (вул. Січових Стрільців, м. Львів) можна знайти 
повідомлення такого змісту: «Шановний користувач майданчика для платного парку-
вання! Вами не оплачено послугу паркування транспортного засобу на майданчику для 
платного паркування. Це правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 152-1 Кодексу України 
про адміністративне правопорушення. На Вас буде накладено штраф у розмірі від 136 
грн. до 204 грн.» Його залишають контролери ЛКП «Львівавтодор».

Стаття 152-1 КУ АП: «Порушення правил паркування транспортних засобів. Несплата 
водієм транспортного засобу вартості послуг з користування майданчиком для платного 
паркування, обладнаними паркувальними автоматами або автоматичними в’їздними або 
виїздними терміналами, – тягне за собою накладення штрафу від восьми до дванадцяти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян». 

Дайте правовий аналіз ситуації. 

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Адміністративний арешт не може бути застосований до неповнолітньої особи, але 

він застосовується до осіб такого віку відповідно до кримінального кодексу України. Ваша 
думка щодо цього. 

2. Чи є слушним і справедливим використання правопорушника, який перебуває під 
адміністративним арештом, на фізичних роботах у сьогоднішніх умовах?
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ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ І РЕФЕРАТІВ
1. Характеристика джерел адміністративного права.
2. Поняття державного управління та адміністративного права.
3. Поняття і види адміністративних стягнень.
4. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
5. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення.
6. Перспективи адміністративно-територіальної реформи в Україні.

КРОСВОРД
Кросворд 5.1.1

По вертикалі: 1. Управління, керівництво, управа; сукупність розпорядчих органів 
державного управління (ключове слово).

По горизонталі: 1. Основний політичний інститут суспільства; 2. Визнана, законна 
впливовість, підпорядкування одних людей іншими; 3. Особа, яка має постійний правовий 
зв’язок із державою; 4. Цілеспрямований організований вплив на щось чи когось; 5. Одна 
з ознак адміністративного правопорушення; 6. Підкупність, продажність, хабарництво 
державних посадових осіб і політичних діячів; 7. Урочиста обіцянка особи, яка вступає 
на державну службу; 8. Вид правопорушення; 9. Адміністративне стягнення, яке полягає 
у вилученні у правопорушника встановленої грошової суми у прибуток держави; 
10. Визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного 
органу та його апарату; 11. Особа, яка є громадянином іншої держави; 12. Безоплатне 
вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 
адміністративного правопорушення; 13. Найвищий орган виконавчої влади.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Адміністративне право регулює відносини у сфері державного управління. Суб’єктами 

адміністративного права є органи виконавчої влади, а об’єктом – державне управління.
Адміністративні правовідносини виникають, змінюються або припиняються на основі 

юридичних фактів – дії чи події.
Адміністративний кодекс передбачає такі види адміністративних стягнень: попе-

редження, штраф, оплатне вилучення предмета, конфіскація, позбавлення спеціаль-
ного права, виправні роботи, адміністративний арешт. 

1
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2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13
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З а н я т т я   №  1 6
Тема 5.2. КОНСТИТУЦІЙНІ-АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАСАДИ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Основні поняття 
369

Мета заняття
369

План
369

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
369

Словничок до теми
369

Конспект лекції
370
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Державне управління, державна служба, державний службовець, посада, посадова 

особа, категорія посад, ранг.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Привернути увагу студентів до основних проблем управління і державної служби, їх 

правової регламентації, підготувати їх до державної служби в майбутньому. 

ПЛАН
1. Конституційно-правове регулювання державного управління і державної служби.
2. Поняття державної служби і діяльності державних службовців, принципи їх 

діяльності.
3. Загальні умови вступу на державну службу.
4. Категорія посад і ранги державних службовців.
5. Правовий статус державного службовця.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 
2. Закон України «Про зміни до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.
4. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р.
5. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р.
6. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 201і
4 р.
7. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р.
8. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.
9. Закон України «Про статус іноземців» від 4 лютого 1994 р.
10. Адміністративне право / За ред. Ю. П. Битяк. – Х., 2000.
11. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
12. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Ф. Пилипенка. – 3-тє вид., 

стереотип. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.
13. Го л о с н і ч е н к о  І. П. Адміністративне право України (основні категорії і по-

няття). – К., 1998.
14. Кодекси України: У 3-х кн. – К.: Юрінком Інтер, 1997, 2000.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Адміністрація (від лат. аdministratio – управа, управління, керівництво) – сукупність 

розпорядчих органів державного управління, виконавчої влади (уряд, відомчі установи, 
виконавчі комітети, апарат президента держави, губернатора, голови міста тощо), 
діяльність яких визначена конституцією та законами держави.

Ієрархія або гірархія (від грец. hieros – святий, божественний і arche – влада) – 
розташування частин чи елементів цілого в порядку від вищого до нижчого, основне 
поняття владної діяльності та відносин, передбачає наосновнішу характеристику влади 
– панування – підпорядкування.

Корупція (від лат. corruptio – підкуп, псування, занепад) – підкупність, продажність, 
хабарництво державних посадових осіб, політичних і громадських діячів, урядовців та 
високопоставлених чиновників.

Ранги (нім. Rang, від франц. – rang, букв. – ряд) – ступінь розрізнення, показник рівня 
значущості посадової (службової) особи, чин, звання, розряд, категорія, клас і т. п.
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
1. Конституційно-правове регулювання державного управління 

і державної служби
... Громадяни користуються рівним правом до-
ступу до державної служби, а також до служби 
в органах місцевого самоврядування.

І з  с т. 3 8  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

З’ясування основ державного управління і державної служби логічно починати з 
означення поняття управління взагалі.

Отже, управління – це будь-який цілеспрямований організований вплив на які-
небудь процеси в природі, техніці, суспільстві для приведення їх у відповідність із 
визначеними завданнями.

Об’єкти управління:
• суспільна праця (процес виробництва);
• державні організації та об’єднання громадян;
• соціальні індивіди – громадяни, у тому числі іноземці, апатриди (особи без 

громадянства), біпатриди (особи з подвійним громадянством), службовці, у тому числі 
недержавного сектора;

• тваринні і рослинні організми;
• технічні засоби (машини, агрегати).
Одним із видів соціального (суспільного) управління є державне управління. У 

широкому значенні слова під ним розуміють діяльність усіх видів органів держави: 
законодавчих, судових, контрольно-наглядових, виконавчо-розпорядчих щодо організації 
державного, суспільного життя. У вузькому – це діяльність тільки виконавчо-розпорядчих 
органів держави: Кабінету Міністрів, міністерств, комітетів, відомств, виконкомів місцевих рад.

Державне управління підпорядковане реалізації функцій держави, здійснюється 
спеціально створеними для цього державними та посадовими органами, які діють за 
дорученням держави, від її імені і мають державно-владні повноваження в межах, 
регламентованих правовими нормами.

Змістом державного управління є виконання, розпорядження та примус (до тих, хто 
не хоче виконувати юридичних приписів).

Функції державного управління:
− координаційна;
− регулятивна;
− правоохоронна;
− організаційна.
Державне управління регламентується законами і підзаконними нормативно-

правовими актами.
Правові інститути державної служби складають норми адміністративного права, 

а також конституційного, трудового, цивільного, фінансового та інших галузей права. 
Вони регламентують правовий статус державних службовців, у тому числі порядок 
проходження державної служби, види заохочень і відповідальності, обмеження, пов’язані 
з прийняттям і проходженням державної служби, підстави її припинення.

А отже, державне управління – це підзаконна виконавчо-розпорядча діяльність 
державних органів, яка полягає у практичному виконанні конституційних та інших 
законів України у процесі повсякденного керівництва господарським, соціально-
культурним, адміністративно-політичним будівництвом.
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Тепер увага студента має зосередитись на аналізі НПА. Звичайно, що розпочати 
його слід з Конституції, зокрема ст. 1–6, 10, 11, 15, 19, 20, 37, 38, 40, 42, 46, 56, 60, 
99, 100, 103, 113–120, 127, 148 і т. д. Закріплені в Конституції норми мають пряму 
адміністративно-правову спрямованість. Вони визначають основи формування та 
діяльності органів виконавчої влади, розмежовують повноваження між центральними і 
місцевими органами влади, установлюють права і свободи громадян щодо здійснення 
ними державного управління, участь громадських організацій в управлінні державними 
та громадськими справами тощо.

Регламентація державного управління державної служби знаходить своє закріплення 
в законодавчих актах, а також у постановах, що їх приймає Верховна Рада України. 
До найбільш актуальних законодавчих актів необхідно віднести Закони України: «Про 
державну службу», «Про боротьбу з корупцією»; «Про місцеве самоврядування», «Про 
політичні партії», «Про об’єднання громадян» та ін. Особливе місце серед них займає 
Кодекс про адміністративні правопорушення.

Підзаконні нормативно-правові акти:
• укази та розпорядження Президента України у сфері державного управління.
• нормативні постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України, а також 

затверджені ним положення, статути, правила, інструкції та інші кодифіковані акти. 
Нормативні постанови, прийняті Кабінетом Міністрів України спільно з профспілковими 
організаціями.

• нормативні акти, що їх приймають міністерства, державні комітети і служби 
України.

• нормативні накази керівників міністерств, державних комітетів і служб.
• нормативні накази керівників державних підприємств, об’єднань та організацій 

(або акти їхніх колективних органів).
• нормативні акти представницьких і виконавських органів місцевого само-

врядування.
• акти органів громадських організацій, якщо вони затверджені чи санкціоновані 

державними органами і містять правила, які регулюють будь-які аспекти адміністративного 
управління.

2. Поняття державної служби і діяльності державних 
службовців, принципи їх діяльності

...Органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в меж-
ах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

І з  с т. 1 9  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Висвітлення цього питання варто розпочати з того, що, відповідно до поділу функцій 
влади (ст. 6 Конституції України), є державна служба в органах законодавчої, виконавчої 
та судової влади. Залежно від специфіки сфер державної діяльності до державної 
служби належать державні службовці, що працюють в апараті органів прокуратури, 
судів, дипломатичної служби, митного контролю, внутрішніх справ.

Державна служба в Україні регулюється відповідним законом від 10 грудня 2015 року,
який   визначає    принципи,    правові   та   організаційні   засади   забезпечення    пуб-
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лічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян 
державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок 
реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базуєть-
ся на їхніх особистих якостях та досягненнях.

Відповідно до першої частини його першої статті: «Державна служба – це публіч-
на, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і 
функцій держави, зокрема щодо:

1) аналізу державної політики на загальнодержавному,  галузевому і регіональному 
рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та 
проведення експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, га-
лузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
5) управління   державними   фінансовими   ресурсами,   майном   та   контролю   за  

їх використанням;
6) управління персоналом державних органів;
7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.
Друга частина цієї ж статті встановлює:
Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної 

служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) 
(далі -державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюдже-
ту та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з ви-
конанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів 
державної служби.         

Згідно зі статтею 4. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права – забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадяни-

на відповідно до Конституції  України,   що   визначають  зміст   та  спрямованість  діяль-
ності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

2) законності  – обов’язок державного  службовця діяти лише на підставі,  в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

3) професіоналізму – компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових 
обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компе-
тентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або 
мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;

4) патріотизму – відданість та вірне служіння Українському народові;
5) доброчесності – спрямованість дій державного  службовця на захист публічних 

інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під 
час здійснення наданих йому повноважень;

6) ефективності – раціональне і результативне використання ресурсів для досягнен-
ня цілей державної політики;

7) забезпечення рівного доступу до державної служби – заборона всіх форм та про-
явів дискримінації, відсутність необгрунтованих обмежень або надання необгрунтованих 
переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проход-
ження;

8) політичної неупередженості – недопущення впливу політичних поглядів на дії та 
рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до 
політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадо-
вих обов’язків;
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9) прозорості  – відкритість інформації про діяльність державного  службовця,  крім  
випадків, визначених Конституцією та законами України;

10) стабільності  – призначення  державних  службовців  безстроково,  крім  випад-
ків, визначених   законом,  незалежність   персонального   складу   державної   служби   
від  змін політичного керівництва держави та державних органів.

3. Загальні умови вступу на державну службу
 

Відповідно до статті 19 право на державну службу мають повнолітні громадяни Укра-
їни, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не 
нижче:

1) магістра – для посад категорій «А» і «Б»;
2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії «В».
На державну службу не може вступити особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в  установленому  законом   порядку  визнана  недієздатною  або  дієздатність  якої 

обмежена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку;
4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з 

виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з коруп-

цією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду 
законної сили;

6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які 

форми дискримінації, визначені законодавством.
Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати 

таким загальним вимогам:
1) для посад категорії «А» – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід ро-

боти на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керів-
ників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною 
мовою, володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

{Пункт 1 частини другої статті 20 в частині володіння іноземною мовою, яка є 
однією з офіційних мов Ради Європи, набирає чинності з 01.05.2018 - див. пункті роз-
ділу XI}

2) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на 
всю територію України, та його апараті – досвід роботи на посадах державної служби 
категорій «Б»чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

3) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на 
територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті – 
досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в 
органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, 
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установ та організацій   незалежно   від   форми   власності   не   менше   двох   років,   
вільне   володіння державною мовою;

4) для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунк-
тах 2 і 3 цієї частини, – досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» 
або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 
одного року, вільне володіння державною мовою;

5) для посад категорії «В» – наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра 
або бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 
категорій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеці-
альних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, за-
твердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері державної служби.

Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», мають 
відповідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів 
України. (Стаття 20 Закону).

Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України 
на посаду державної служби за результатами конкурсу.

Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу 
забороняється, крім випадків, передбачених Законом.

Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державно-
го службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, 
яка призначається на посаду державної служби повторно, - з дня призначення на посаду 
(Стаття 21 Закону).

Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу 
державного службовця такого змісту:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно слу-
жити Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх 
у життя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, 
честь держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно ви-
конувати свої обов’язки».

Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу дер-
жавного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на по-
саду в якому її призначено, представників служби управління персоналом відповідного 
державного органу, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення.

Підписаний текст Присяги державного службовця є складовою особової справи дер-
жавного службовця. Про складення Присяги державного службовця робиться запис у 
трудовій книжці державного службовця.

У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається 
такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення 
на посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене 
право другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади дер-
жавної служби. Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться 
повторний конкурс.

Особа, яка вперше займає посаду державної служби^ набуває статусу державного 
службовця з дня складення Присяги державного службовця (стаття 36).
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4. Категорії посад і ранги державних службовців

Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від 
порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання 
кваліфікації та професійної компетентності державних службовців.

Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) - посади:
Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних се-

кретарів міністерств;
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів 

України, та їх заступників;
керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих 

спеціалізованих судів та їх заступників;
голів місцевих державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширю-

ється на всю територію України;
2) категорія «Б» - посади:
керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх за-

ступників;
керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих 
державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;

заступників голів місцевих державних адміністрацій;
керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів 

апаратів судів, їх заступників;
заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція 

яких поширюється на всю територію України;
3) категорія «В» – інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».
Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному органі повиннас-

тановити не більше третини його штатної чисельності (Стаття 6 Закону).
Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, ви-

рішення інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій по-
сад державної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм 
присвоюються.

Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.
Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.
Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами 

державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими 
званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються 
Кабінетом Міністрів України.

Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місце-
вого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеці-
альними званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі 
спеціальні звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно ниж-
чий ранг. У такому разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, 
який вона мала відповідно до спеціальних законів.

Присвоюються такі ранги:
державним службовцям, які займають посади державної служби категорій «А», – 1, 

2, З ранг;
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Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду 
державної служби, а в разі встановлення випробування - після закінчення його строку. 
Державному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, при-
своюється найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному служ-
бовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової ді-
яльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протяґом шести 
місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оці-
нювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. 
Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань держав-
ному службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг.

Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через 
один рік після присвоєння попереднього рангу.

За сумлінну службу державному службовцю у зв’язку з виходом на пенсію присвою-
ється черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за 
державним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.

Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про при-

своєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця (стаття 39 Закону).

5. Правовий статус державного службовця

Державний службовець має право на:
1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення 

з боку керівників, колег та інших осіб;
2) чітке визначення посадових обов’язків;
3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;
4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, ста-

жу державної служби та рангу;
5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб держав-

ного органу;
7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного 

виконання своїх посадових обов’язків;
8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
9) участь  у  діяльності   об’єднань  громадян,   крім  політичних  партій  у  випадках, 

передбачених цим Законом;
10) оскарження    в    установленому    законом    порядку    рішень    про    накладен-

ня дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, 
що містить негативну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;

11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових 
осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

 12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів 
місцевого   самоврядування   необхідної   інформації   з   питань,   що   належать   до   його 
повноважень, у випадках, встановлених законом;
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13) безперешкодне  ознайомлення  з  документами  про  проходження  ним дер-
жавної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової 
діяльності;

14) проведення   службового   розслідування   за   його   вимогою   з   метою   зняття 
безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про струк-
турні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками 
державної служби в цих органах. (Стаття 7 Закону).

Державний службовець зобов’язаний:
1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі,  в межах  

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
3) поважати  гідність людини,  не допускати  порушення  прав  і  свобод людини  та 

громадянина;
4) з повагою ставитися до державних символів України;
5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових 

обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам 
її дискримінації;

6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і 
функцій державних органів;

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
8) виконувати   рішення   державних   органів,   накази   (розпорядження),   доручення 

керівників,  надані  на підставі  та у  межах  повноважень,  передбачених Конституцією 
та законами України;

9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
10) запобігати   виникненню   реального,   потенційного   конфлікту   інтересів   під   

час проходження державної служби;
11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалюва-

ти організацію службової діяльності;
12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у 

зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до 
закону не підлягає розголошенню;

13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про 

структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керів-
никами державної служби в цих органах.

У разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або поза 
її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових 
осіб він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу 
виконавчої длади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби (стаття 8 Закону).

Державний службовець повинен діяти лише на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України).

У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний 
службовець, згідно із ст. 60 Конституції України, зобов’язаний невідкладно в письмовій 
формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а в разі наполягання на 
його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

Державному службовцю завжди варто пам’ятати, що « незнання законів не звільняє 
від юридичної відповідальності » (ст. 68 Конституції України).
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 Конкретні обов’язки і права державних службовців визначаються на основі типових 
кваліфікаційних характеристик і відображаються в посадових положеннях та інструкціях, 
що затверджуються керівниками у межах закону та їхньої компетенції.

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України від 28 червня 1996 р.

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 головним обов’язком держави.

<...> Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у вста-
новлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

<...> Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
(Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду 

№ 10-рп/99 від 14. 12. 1999.)
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов на-

ціональних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
<...> Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної 

свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

<...> Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної 
та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова.
Цензура заборонена.
Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами 

України.
<...> Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких 

ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Консти-
туцією та законами України.

(Офіційне тлумачення положення частини другої статті 19 див. в Рішенні Конститу-
ційного Суду України № 7-рп/2009 від 16. 04. 2009.)

<...> Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний 
Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і 
жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Гер-
ба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома трети-
нами від конституційного складу Верховної Ради України.

Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володи-
мира Великого (малий Державний Герб України).
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Державний Гімн України - національний гімн на музику М. Вербицького із словами, затвер-
дженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу 
Верховної Ради України.

Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, 
що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради 
України.

Столицею України є місто Київ.
<...> Стаття 37. Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, 

програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного 
ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, 
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, 
на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров’я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в орга-

нах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових 
формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших держав-
них установах і організаціях.

Заборона діяльності об’єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.
<...> Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, 

у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування.

(Офіційне тлумачення положення частини першої статті 38 див. в Рішенні Конститу-
ційного Суду № 7-рп/99 від 06. 07. 1999.)

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби 
в органах місцевого самоврядування.

<...> 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 органів, що зобов’язані розглянути 
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

<...> Стаття 42. Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом.

Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються 
зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та 
недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції 
та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.

<...> Стаття 60. Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична від-

повідальність.
<...> Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
<...> Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку 

держави – Національного банку України.
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-

кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
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(Далі див. попередні витяги з Конституції України, схеми, таблиці, в яких ідеться про 
КМУ, інші вищі органи держави).

<...> Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі 
здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються 
окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних 
адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з 
посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні 
перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам 
виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, 
делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого 
рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам 
України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані 
Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної 
адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану 
відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини 
депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку 
голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, інших органів виконавчої влади;
законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і 
національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
взаємодію з органами місцевого самоврядування;
реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами 

повноважень.
Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів 

виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім 
викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи 
наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших 
центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами 
України.

Закон України «Про державну службу» від 10. 12. 2015 р.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Державна служба та державний службовець.
1. Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із 

практичного виконання завдань і функцій держави, зокрема щодо:
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1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і регіональному рівнях 
та підготовки пропозицій стосовно її формування, у тому числі розроблення та проведення 
експертизи проектів програм, концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-пра-
вових актів, проектів міжнародних договорів;

2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих 
і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів;

3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх викорис-

танням;
6) управління персоналом державних органів;
7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.
2. Державний службовець – це громадянин України, який займає посаду державної служби 

в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі – дер-
жавний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює 
встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і 
функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Стаття 3. Сфера дії цього Закону.
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її 

проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.
2. Дія цього Закону поширюється на державних службовців:
1) Секретаріату Кабінету Міністрів України;
2) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
3) місцевих державних адміністрацій;
4) органів прокуратури;
5) органів військового управління;
6) закордонних дипломатичних установ України;
7) державних органів, особливості проходження державної служби в яких визначені стат-

тею 91 цього Закону;
8) інших державних органів.
3. Дія цього Закону не поширюється на:
1) Президента України;
2) Главу Адміністрації Президента України та його заступників, Постійного Представника 

Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;
3) членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів;
4) Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Го-

лову та членів Антимонопольного комітету України, Голову та членів Національного агентства 
з питань запобігання корупції, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Централь-
ної виборчої комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів;

5) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;
6) Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, 

Голову Фонду державного майна України та його заступників;
7) народних депутатів України;
8) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників;
9) службовців Національного банку України;
10) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голову Ради міністрів Авто-

номної Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим;
11) депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування;
12) суддів;
13) прокурорів;
14) працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
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15) працівників державних підприємств, установ, організацій, інших суб’єктів господарю-
вання державної форми власності, а також навчальних закладів, заснованих державними ор-
ганами;

16) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворе-
них відповідно до закону;

17) осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів та працівників інших 
органів, яким присвоюються спеціальні звання, якщо інше не передбачено законом;

18) працівників патронатних служб.
4. Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функ-

ції з обслуговування, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби.

Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, 
затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби, за поданням керівника державної служби у 
відповідному органі.

Стаття 4. Принципи державної служби.
1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права – забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина 

відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності держав-
ного службовця під час виконання завдань і функцій держави;

2) законності – обов’язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

3) професіоналізму – компетентне, об’єктивне і неупереджене виконання посадових 
обов’язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетент-
ності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою на-
ціональних меншин, визначеною відповідно до закону;

4) патріотизму – відданість та вірне служіння Українському народові;
5) доброчесності – спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтер-

есів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здій-
снення наданих йому повноважень;

6) ефективності – раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення 
цілей державної політики;

7) забезпечення рівного доступу до державної служби – заборона всіх форм та проявів 
дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг 
певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;

8) політичної неупередженості – недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішен-
ня державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних 
партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків;

9) прозорості – відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випад-
ків, визначених Конституцією та законами України;

10) стабільності – призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визна-
чених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного 
керівництва держави та державних органів.

Стаття 5. Правове регулювання державної служби.
1. Правове регулювання державної служби здійснюється Конституцією України, цим та ін-

шими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, 
актами Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

2. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом, проходженням та припиненням держав-
ної служби, регулюються цим Законом, якщо інше не передбачено законом.
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3. Дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині 
відносин, не врегульованих цим Законом.

Стаття 6. Категорії посад державної служби.
1. Посади державної служби в державних органах поділяються на категорії залежно від 

порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання квалі-
фікації та професійної компетентності державних службовців.

2. Встановлюються такі категорії посад державної служби:
1) категорія «А» (вищий корпус державної служби) – посади:
Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секре-

тарів міністерств;
керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів 

України, та їх заступників;
керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеці-

алізованих судів та їх заступників;
голів місцевих державних адміністрацій;
керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється 

на всю територію України;
2) категорія «Б» – посади:
керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступ-

ників;
керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої вла-

ди та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих держав-
них органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;

заступників голів місцевих державних адміністрацій;
керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апа-

ратів судів, їх заступників;
заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких по-

ширюється на всю територію України;
3) категорія «В» – інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».
3. Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в державному органі повинна 

становити не більше третини його штатної чисельності.

Розділ II. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Стаття 7. Основні права державного службовця.
1. Державний службовець має право на:
1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з 

боку керівників, колег та інших осіб;
2) чітке визначення посадових обов’язків;
3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення;
4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу 

державної служби та рангу;
5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до потреб державного 

органу;
7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного вико-

нання своїх посадових обов’язків;
8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у випадках, передбаче-

них цим Законом;
10) оскарження в установленому законом порядку рішень про накладення дисциплінар-

ного стягнення, звільнення з посади державної служби, а також висновку, що містить негатив-
ну оцінку за результатами оцінювання його службової діяльності;
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11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб 
у разі повідомлення про факти порушення вимог цього Закону;

12) отримання від державних органів, підприємств, установ та організацій, органів місце-
вого самоврядування необхідної інформації з питань, що належать до його повноважень, у 
випадках, встановлених законом;

13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним державної служ-
би, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання його службової діяльності;

14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, 
на його думку, звинувачень або підозри.

2. Державні службовці також реалізують інші права, визначені у положеннях про структур-
ні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками держав-
ної служби в цих органах.

Стаття 8. Основні обов’язки державного службовця.
1. Державний службовець зобов’язаний:
1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на підставі, в межах повно-

важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної поведінки;
3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадя-

нина;
4) з повагою ставитися до державних символів України;
5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх посадових 

обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і протидіяти можливим спробам її 
дискримінації;

6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань і функцій 
державних органів;

7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), доручення керівників, 

надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України;
9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії корупції;
10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час прохо-

дження державної служби;
11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та удосконалювати ор-

ганізацію службової діяльності;
12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали йому відомі у зв’язку 

з виконанням посадових обов’язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до закону не 
підлягає розголошенню;

13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у положеннях про струк-

турні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками дер-
жавної служби в цих органах.

2. У разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або поза 
її межами фактів порушення вимог цього Закону з боку державних органів, їх посадових осіб 
він зобов’язаний звернутися для забезпечення законності до центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Стаття 10. Політична неупередженість.
1. Державний службовець повинен неупереджено виконувати законні накази (розпоря-

дження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних пе-
реконань.

2. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти 
інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення 
до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або 
становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, 
для здоров’я та прав і свобод інших людей.
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3. Державний службовець не має права:
1) бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду дер-

жавної служби категорії «А». На час державної служби на посаді категорії «А» особа зупиняє 
своє членство в політичній партії;

2) обіймати посади в керівних органах політичної партії;
3) суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний 

службовець займає посаду державної служби категорії «А»;
4) залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадо-

вих осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у пе-
редвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

5) у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.
4. У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною вибор-

чою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, 
він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.

Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної 
плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керів-
ника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його 
завершення відповідно до виборчого законодавства.

5. Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агіта-
ції (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).

Стаття 11. Захист права на державну службу.
1. У разі порушення наданих цим Законом прав або виникнення перешкод у реалізації 

таких прав державний службовець у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був 
дізнатися про це, може подати керівнику державної служби скаргу із зазначенням фактів по-
рушення його прав або перешкод у їх реалізації.

У скарзі державний службовець може вимагати від керівника державної служби утворен-
ня комісії для перевірки викладених у скарзі фактів.

2. Керівник державної служби на вимогу державного службовця для перевірки викладе-
них у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше трьох осіб.

До складу комісії включаються в однаковій кількості:
представники керівника державної служби, визначені ним із числа державних службовців 

цього державного органу;
представники державного службовця, визначені ним із числа державних службовців цьо-

го державного органу;
представники виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних 

службовців, делеговані рішенням цього органу, а в разі відсутності профспілкової організації 
– представники державних службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних 
службовців державного органу.

3. Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних днів з дня отри-
мання скарги надати державному службовцю обґрунтовану письмову відповідь (рішення).

У разі утворення комісії відповідно до вимог частини другої цієї статті письмова відповідь 
(рішення) керівника державної служби має ґрунтуватися на висновку комісії.

4. У разі неотримання в установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої 
відповіді на скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний службо-
вець може звернутися із відповідною скаргою до центрального органу виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

5. За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, надає державному 
службовцю вмотивовану відповідь не пізніше 20 календарних днів з дня надходження скарги 
та в разі встановлення факту порушення прав державного службовця направляє відповідному 
державному органу обов’язкову для виконання вимогу про усунення відповідних порушень.
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6. Якщо права державного службовця, встановлені цим Законом, порушені керівником 
державної служби чи державним службовцем вищого органу або якщо ці особи створили 
перешкоди в реалізації прав державного службовця, він може подати скаргу із зазначенням 
фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації безпосередньо до центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби.

7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику у сфері державної служби, за фактом подання скарги ініціює та проводить служ-
бове розслідування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою перевірки 
фактів, викладених у скарзі.

У разі виявлення порушень прав державного службовця або створення перешкод у їх 
реалізації винні у порушенні посадові особи повинні бути притягнуті до відповідальності, вста-
новленої законом.

Порушені права державного службовця підлягають безумовному поновленню, а перешко-
ди в реалізації цих прав – усуненню.

8. Заявник має право оскаржити рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх по-
садових осіб, що перешкоджають реалізації прав, наданих йому цим Законом, до суду.

Розділ III. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
Стаття 12. Система управління державною службою.
1. Система управління державною службою включає:
1) Кабінет Міністрів України;
2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує держав-

ну політику у сфері державної служби;
3) Комісію з питань вищого корпусу державної служби та відповідні конкурсні комісії;
4) керівників державної служби;
5) служби управління персоналом.
Стаття 17. Керівник державної служби в державному органі
1. Повноваження керівника державної служби здійснюють:
1) у Секретаріаті Кабінету Міністрів України – Державний секретар Кабінету Міністрів України;
2) у міністерстві – державний секретар міністерства;
3) в іншому центральному органі виконавчої влади – керівник відповідного органу;
4) у державних органах, посади керівників яких належать до посад державної служби, – 

керівник відповідного органу;
5) в інших державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка за-

ймає політичну посаду, – керівник апарату (секретаріату).
2. Керівник державної служби:
1) організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі органі-

зовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і 
«В», забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

2) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служ-
би підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює 
просування по службі;

3) забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 
інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку ва-
кантних посад державної служби, який оприлюднюється;

4) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади дер-
жавної служби категорій «Б» і «В», звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

5) присвоює ранги державним службовцям державного органу, які займають посади дер-
жавної служби категорій «Б» і «В»;
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6) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців державного органу;
7) здійснює планування навчання персоналу державного органу з метою вдосконалення 

рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мо-
вою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є 
однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим 
відповідно до цього Закону;

8) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в державно-
му органі;

9) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади 
державної служби категорій «Б» і «В»;

10) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до 
дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної 
служби категорій «Б» і «В»;

11) виконує функції роботодавця стосовно працівників державного органу, які не є дер-
жавними службовцями;

12) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
Стаття 18. Служба управління персоналом державного органу.
1. У державному органі залежно від чисельності персоналу утворюється структурний під-

розділ або вводиться посада спеціаліста з питань персоналу (далі – служба управління пер-
соналом) з прямим підпорядкуванням керівнику державної служби. Обов’язки служби управ-
ління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців органу.

2. Служба управління персоналом забезпечує здійснення керівником державної служби 
своїх повноважень, відповідає за реалізацію державної політики з питань управління пер-
соналом у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформ-
лення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функ-
ції, передбачені законодавством.

3. Служба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики у сфері дер-
жавної служби керується Конституцією України, цим та іншими законами України, міжнарод-
ними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постанова-
ми Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України 
та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби.

4. Типове положення про службу управління персоналом затверджується центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби.

Розділ IV. ВСТУП НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
Глава 1. Загальні умови вступу на державну службу

Стаття 19. Право на державну службу.
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють 

державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра – для посад категорій «А» і «Б»;
2) бакалавра, молодшого бакалавра – для посад категорії «В».
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
1) досягла шістдесятип’ятирічного віку;
2) в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обме-

жена;
3) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку;



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ388

4) відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з ви-
конанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної 
сили;

6) має громадянство іншої держави;
7) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;
8) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».
3. Під час реалізації громадянами права на державну службу не допускаються будь-які 

форми дискримінації, визначені законодавством.
Стаття 20. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу.
1. Вимогами до осіб, які претендують на вступ на державну службу, є вимоги до їхньої про-

фесійної компетентності, які складаються із загальних та спеціальних вимог.
2. Особа, яка претендує на зайняття посади державної служби, повинна відповідати та-

ким загальним вимогам:
1) для посад категорії «А» – загальний стаж роботи не менше семи років; досвід роботи на 

посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структур-
них підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 
у відповідній сфері не менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іно-
земною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

2) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю те-
риторію України, та його апараті – досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» 
чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 
посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох 
років, вільне володіння державною мовою;

3) для посад категорії «Б» у державному органі, юрисдикція якого поширюється на терито-
рію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, та його апараті – досвід роботи 
на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого 
самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою;

4) для посад категорії «Б» в іншому державному органі, крім тих, що зазначені у пунктах 2 
і 3 цієї частини, – досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід 
служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підпри-
ємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року, вільне 
володіння державною мовою;

5) для посад категорії «В» – наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або 
бакалавра, вільне володіння державною мовою.

3. Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби кате-
горій «Б» і «В», визначаються суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних за-
конів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері державної служби.

4. Особи, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «А», мають від-
повідати типовим вимогам (включаючи спеціальні), затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Вступ на державну службу.
1. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на 

посаду державної служби за результатами конкурсу.
2. Прийняття громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу 

забороняється, крім випадків, передбачених цим Законом.
3. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного 

службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка при-
значається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.
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Глава 3. Призначення на посаду державної служби
Стаття 31. Порядок призначення на посаду державної служби.
1. На посаду державної служби призначається переможець конкурсу.
2. Рішення про призначення приймається:
1) на посаду державної служби категорії «А» – суб’єктом призначення, визначеним Кон-

ституцією та законами України, у порядку, передбаченому Конституцією України, цим та інши-
ми законами України;

2) на посади державної служби категорій «Б» і «В» – керівником державної служби.
3. Рішення про призначення на посаду державної служби приймається після закінчення 

строку оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження результатів конкурсу – після при-
йняття рішення за скаргою суб’єктом розгляду скарги (органом, уповноваженим на розгляд 
скарги), але не пізніше 30 календарних днів після оприлюднення інформації про переможця 
конкурсу, якщо інше не передбачено законом. Таке рішення приймається на підставі протоко-
лу засідання конкурсної комісії.

4. Рішення про призначення або про відмову у призначенні на посаду державної служби 
приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запо-
бігання корупції» та за результатами перевірки відповідно до Закону України «Про очищення 
влади».

5. Служба управління персоналом у день призначення особи на посаду державної служ-
би організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше призначена на 
посаду державної служби, а також ознайомлює державного службовця під підпис із правила-
ми внутрішнього службового розпорядку та посадовою інструкцією.

6. З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям 
рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби суб’єкт 
призначення може прийняти рішення про тимчасовий розподіл обов’язків за цією посадою між 
державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного 
органу.

Стаття 32. Обмеження щодо призначення на посаду.
1. Не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде прямо під-

порядкована близькій особі або якій будуть прямо підпорядковані близькі особи.
2. У разі виникнення обставин, що призводять до порушення вимог частини першої цієї 

статті, відповідні особи, близькі їм особи зобов’язані повідомити про це керівника державної 
служби та вжити заходів до усунення таких обставин у 15-денний строк.

Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, керівник державної 
служби повинен вжити у місячний строк заходів до їх усунення. Для цього керівник державної 
служби може перевести державного службовця за його згодою на іншу рівнозначну вакантну 
посаду державної служби в цьому державному органі або дати згоду на переведення до ін-
шого державного органу. У такому разі переведення державного службовця здійснюється без 
обов’язкового проведення конкурсу. У разі неможливості переведення особа, яка перебуває у 
підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

3. У разі порушення вимоги, зазначеної в абзаці другому частини другої цієї статті, керів-
ник державної служби несе відповідальність, встановлену законом.

4. Особи, які не повідомили керівника державної служби про обставини, зазначені у час-
тині першій цієї статті, несуть відповідальність, встановлену законом.

5. На державних службовців поширюються обмеження, передбачені Законом України 
«Про запобігання корупції».

Стаття 36. Присяга державного службовця.
1. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу 

державного службовця такого змісту:
«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служи-

ти Українському народові, дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у жит-
тя, поважати та охороняти права, свободи і законні інтереси людини і громадянина, честь 
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держави, з гідністю нести високе звання державного службовця та сумлінно виконувати свої 
обов’язки».

2. Особа, призначена на посаду державної служби вперше, виголошує Присягу держав-
ного службовця у присутності державних службовців структурного підрозділу, на посаду в 
якому її призначено, представників служби управління персоналом відповідного державного 
органу, підписує текст цієї Присяги і зазначає дату її складення.

3. Підписаний текст Присяги державного службовця є складовою особової справи дер-
жавного службовця. Про складення Присяги державного службовця робиться запис у трудо-
вій книжці державного службовця.

4. У разі відмови особи від складення Присяги державного службовця вона вважається 
такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби, і акт про її призначення на 
посаду скасовується суб’єктом призначення. У такому разі застосовується відкладене право 
другого за результатами конкурсу кандидата на зайняття вакантної посади державної служби. 
Якщо конкурсною комісією такого кандидата не визначено, проводиться повторний конкурс.

5. Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного 
службовця з дня складення Присяги державного службовця.

Розділ V. СЛУЖБОВА КАР’ЄРА
Стаття 38. Проходження державної служби.
1. Прийняття на державну службу, просування по службі державних службовців, вирішен-

ня інших питань, пов’язаних із службою, здійснюються з урахуванням категорій посад держав-
ної служби та рангів державних службовців як виду спеціальних звань, що їм присвоюються.

Стаття 39. Ранги державних службовців.
1. Ранги державних службовців є видом спеціальних звань.
2. Встановлюється дев’ять рангів державних службовців.
Порядок присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами дер-

жавних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими зван-
нями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями визначаються Кабінетом 
Міністрів України.

Співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого 
самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними 
званнями встановлюється для випадків призначення осіб, яким присвоєно такі спеціальні 
звання, на посади державних службовців, на яких може бути присвоєно нижчий ранг. У такому 
разі особі присвоюється ранг державного службовця на рівні рангу, який вона мала відповідно 
до спеціальних законів.

3. Присвоюються такі ранги:
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», – 1, 2, 3 

ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «Б», – 3, 4, 5, 

6 ранг;
державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «В», – 6, 7, 8, 

9 ранг.
4. Ранги державним службовцям присвоює суб’єкт призначення, крім випадків, перед-

бачених законом.
5. Ранги державних службовців присвоюються одночасно з призначенням на посаду дер-

жавної служби, а в разі встановлення випробування – після закінчення його строку. Держав-
ному службовцю, який вперше призначається на посаду державної служби, присвоюється 
найнижчий ранг у межах відповідної категорії посад.

6. Черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному служ-
бовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.
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Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести міся-
ців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання 
службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не 
зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

7. За особливі досягнення або за виконання особливо відповідальних завдань державно-
му службовцю може бути достроково присвоєно черговий ранг.

Дострокове присвоєння чергового рангу може здійснюватися не раніше ніж через один рік 
після присвоєння попереднього рангу.

8. За сумлінну службу державному службовцю у зв’язку з виходом на пенсію присвоюєть-
ся черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

9. У разі переходу на посаду нижчої категорії або звільнення з державної служби за дер-
жавним службовцем зберігається раніше присвоєний йому ранг.

10. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за рішенням суду.
11. В особовій справі та трудовій книжці державного службовця робиться запис про при-

своєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця.
Стаття 46. Стаж державної служби.
1. Стаж державної служби дає право на встановлення державному службовцю надбавки 

за вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки.
2. До стажу державної служби зараховуються:
1) час перебування на посаді державної служби відповідно до цього Закону;
2) час перебування на посаді народного депутата України;
3) час перебування на посадах працівників дипломатичної служби;
4) час перебування на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених За-

коном України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
5) час перебування на посадах суддів;
6) час перебування на посадах прокурорів;
7) час перебування на посадах, на яких присвоюються військові та спеціальні звання;
8) час професійного навчання державного службовця з відривом від служби, якщо не 

пізніше 75 днів після його завершення така особа повернулася на державну службу, крім ви-
падків, установлених законом;

9) період, коли державний службовець не працював з поважних причин, але залишався у 
трудових відносинах з державним органом;

10) час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду – у відпустці 
без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не біль-
ше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

11) час перебування на посадах радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря 
Президента України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, його Першого 
заступника та заступника, працівників патронатних служб Прем’єр-міністра України та інших 
членів Кабінету Міністрів України, помічників-консультантів народних депутатів України, по-
мічників та наукових консультантів суддів Конституційного Суду України, помічників суддів, а 
також на посадах патронатних служб в інших державних органах.

3. Порядок обчислення стажу державної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 47. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу.
1. Правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу (далі – правила 

внутрішнього службового розпорядку) визначаються:
1) початок та кінець робочого часу державного службовця;
2) перерви, що надаються для відпочинку та прийняття їжі;
3) умови і порядок перебування державного службовця в державному органі у вихідні, 

святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу;
4) порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, на-

казів (розпоряджень) та доручень із службових питань;
5) загальні інструкції з охорони праці та протипожежної безпеки;
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6) загальні правила етичної поведінки в державному органі;
7) порядок повідомлення державним службовцем про його відсутність на службі;
8) порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем;
9) інші положення, що не суперечать цьому Закону та іншим актам законодавства.
2. Правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються загальними зборами 

(конференцією) державних службовців державного органу за поданням керівника державної 
служби і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі типо-
вих правил.

3. Правила внутрішнього службового розпорядку доводяться до відома всіх державних 
службовців під підпис.

4. Типові правила внутрішнього службового розпорядку затверджуються центральним ор-
ганом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби.

Розділ VI. ОПЛАТА ПРАЦІ, ЗАОХОЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
Стаття 50. Оплата праці державних службовців.
1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці державних службовців для профе-

сійного виконання посадових обов’язків, заохочує їх до результативної, ефективної, добро-
чесної та ініціативної роботи.

2. Заробітна плата державного службовця складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за ранг державного службовця;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово від-

сутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсут-
нього державного службовця;

5) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною 
посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною по-
садою;

6) премії (у разі встановлення).
3. За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним 

службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;
2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця 

в загальний результат роботи державного органу.
При цьому загальний розмір премій, передбачених пунктом 2 цієї частини, які може отри-

мати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадо-
вого окладу за рік.

4. Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бю-
джет.

Фонд оплати праці державних службовців формується за рахунок коштів державного бю-
джету, а також коштів, які надходять до державного бюджету в рамках програм допомоги Єв-
ропейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ. 
Порядок використання таких коштів, які надходять до державного бюджету, затверджується 
Кабінетом Міністрів України.

5. Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових 
окладів та надбавок до них.

Розділ VII. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. ВІДПУСТКИ
Стаття 56. Робочий час і час відпочинку державного службовця.
1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
2. Для державних службовців установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома ви-

хідними днями.
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3. За згодою керівника державної служби для державного службовця може встановлюва-
тися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, оди-
нокого державного службовця, який має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому 
числі яка перебуває під його опікою, або який доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до 
медичного висновку, керівник державної служби зобов’язаний установити для них неповний 
робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в такому разі здійснюється про-
порційно відпрацьованому часу.

4. Для виконання невідкладних або непередбачуваних завдань державні службовці, для 
яких законом не передбачено обмежень щодо роботи, на підставі наказу (розпорядження) 
керівника державної служби, про який повідомляється виборний орган первинної профспілко-
вої організації (за наявності), зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену 
тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час. За роботу в 
зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та по-
рядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні 
відпочинку за заявами державних службовців.

Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також 
у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залу-
чатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт 
можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

5. Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, свят-
кові та неробочі дні, у нічний час не повинна перевищувати для кожного державного службов-
ця чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

6. Якщо святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день пере-
носиться на наступний після святкового або неробочого дня.

Розділ VIII. ДИСЦИПЛІНАРНА ТА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ

Глава 1. Службова дисципліна
Стаття 61. Забезпечення службової дисципліни
1. Службова дисципліна забезпечується шляхом:
1) дотримання у службовій діяльності вимог цього Закону та інших нормативно-правових 

актів у сфері державної служби та виконання правил внутрішнього службового розпорядку;
2) формування керівником державної служби у підпорядкованих державних службовців 

високих професійних якостей, сумлінного ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, 
поваги до прав і свобод людини і громадянина, їхньої честі та гідності, а також до держави, 
державних символів України;

3) поєднання керівниками усіх рівнів методів переконання, виховання і заохочення із за-
ходами дисциплінарної відповідальності щодо підпорядкованих державних службовців;

4) поєднання повсякденної вимогливості керівників до підпорядкованих державних служ-
бовців з постійною турботою про них, виявленням поваги до їхньої честі та гідності, забезпе-
ченням гуманізму та справедливості.

Стаття 62. Обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисцип-
ліни.

1. Державний службовець зобов’язаний виконувати обов’язки, визначені статтею 8 цього 
Закону, а також:

1) не допускати вчинків, несумісних із статусом державного службовця;
2) виявляти високий рівень культури, професіоналізм, витримку і тактовність, повагу до 

громадян, керівництва та інших державних службовців;
3) дбайливо ставитися до державного майна та інших публічних ресурсів.
2. Державний службовець особисто виконує покладені на нього посадові обов’язки.
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Глава 2. Засади дисциплінарної відповідальності
Стаття 64. Дисциплінарна відповідальність державного службовця.
1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Зако-

ном та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструк-
цією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни 
державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встанов-
леному цим Законом.

2. Для державних службовців можуть встановлюватися особливості притягнення до дис-
циплінарної відповідальності у випадках, визначених законом.

Стаття 65. Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної 
відповідальності.

1. Підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності 
є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльнос-
ті чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним 
службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених цим Законом та іншими 
нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

2. Дисциплінарними проступками є:
1) порушення Присяги державного службовця;
2) порушення правил етичної поведінки державних службовців;
3) вияв неповаги до держави, державних символів України, Українського народу;
4) дії, що шкодять авторитету державної служби;
5) невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної 

влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень;
6) недотримання правил внутрішнього службового розпорядку;
7) перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адмі-

ністративного правопорушення;
8) невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця;
9) використання повноважень в особистих (приватних) інтересах або в неправомірних 

особистих інтересах інших осіб;
10) подання під час вступу на державну службу недостовірної інформації про обставини, 

що перешкоджають реалізації права на державну службу, а також неподання необхідної ін-
формації про такі обставини, що виникли під час проходження служби;

11) неповідомлення керівнику державної служби про виникнення відносин прямої підпо-
рядкованості між державним службовцем та близькими особами у 15-денний строк з дня їх 
виникнення;

12) прогул державного службовця (у тому числі відсутність на службі більше трьох годин 
протягом робочого дня) без поважних причин;

13) поява державного службовця на службі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 
токсичного сп’яніння;

14) прийняття державним службовцем необґрунтованого рішення, що спричинило пору-
шення цілісності державного або комунального майна, незаконне їх використання або інше 
заподіяння шкоди державному чи комунальному майну, якщо такі дії не містять складу зло-
чину або адміністративного правопорушення.

3. Державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, 
якщо минуло шість місяців з дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися 
про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи час тимчасової непрацездатності 
державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його 
вчинення.

Стаття 66. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування.
1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:
1) зауваження;
2) догана;
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3) попередження про неповну службову відповідність;
4) звільнення з посади державної служби.
2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарного проступку, передбаченого 

пунктом 6 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної 
служби може обмежитися зауваженням.

3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених 
пунктами 4, 5 та 12 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єктом призначення або керівни-
ком державної служби такому державному службовцю може бути оголошено догану.

4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених 
пунктами 2 та 8 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (по-
вторно протягом року) дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 4 та 5 частини 
другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може по-
передити такого державного службовця про неповну службову відповідність.

5. Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнен-
ня і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених 
пунктами 1, 3, 7, 9-11, 13, 14 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення сис-
тематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 
частини другої статті 65 цього Закону.

6. Дисциплінарні стягнення, передбачені пунктами 2-4 частини першої цієї статті, накла-
даються виключно за пропозицією Комісії, поданням дисциплінарної комісії.

7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосова-
но лише одне дисциплінарне стягнення.

Стаття 74. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінар-
ного стягнення.

1. Дисциплінарне стягнення має відповідати ступеню тяжкості вчиненого проступку та 
вини державного службовця. Під час визначення виду стягнення необхідно враховувати ха-
рактер проступку, обставини, за яких він був вчинений, обставини, що пом’якшують чи обтя-
жують відповідальність, результати оцінювання службової діяльності державного службовця, 
наявність заохочень, стягнень та його ставлення до служби.

2. Дисциплінарне стягнення може бути накладено тільки у разі встановлення факту 
вчинення дисциплінарного проступку та вини державного службовця. Вчинення державним 
службовцем діянь у стані крайньої потреби або необхідної оборони виключають можливість 
застосування дисциплінарного стягнення.

3. За кожне порушення службової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне 
стягнення.

4. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано під час відсутності державного 
службовця на службі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, під час перебування його у 
відпустці або у відрядженні.

5. Дисциплінарне стягнення до державного службовця застосовується не пізніше шести 
місяців з дня виявлення дисциплінарного проступку, без урахування часу тимчасової непра-
цездатності або перебування у відпустці, а також не застосовується, якщо минув один рік 
після його вчинення.

6. Державний службовець має право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної 
справи та на оскарження застосованого до нього дисциплінарного стягнення у визначеному 
цим Законом порядку.

7. Державний службовець може користуватися правовою допомогою адвоката або іншого 
уповноваженого ним представника.

Стаття 78. Оскарження рішення про накладення дисциплінарного стягнення.
1. Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено державними 

службовцями категорії «А» до суду, а категорій «Б» і «В» – до центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, 
або до суду.
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2. Скарга подається протягом 10 календарних днів після одержання державним службов-
цем копії наказу (розпорядження) про накладення дисциплінарного стягнення.

Глава 3. Матеріальна відповідальність державних службовців
Стаття 80. Основи матеріальної відповідальності державних службовців.
1. Матеріальна та моральна шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам незакон-

ними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців під час здійснення ними своїх 
повноважень, відшкодовується за рахунок держави.

2. Держава в особі суб’єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі 
та порядку, визначених законом, до:

1) державного службовця, який заподіяв шкоду;
2) посадової особи (осіб), винної (винних) у незаконному звільненні, відстороненні або 

переведенні державного службовця чи іншого працівника на іншу посаду, щодо відшкодуван-
ня матеріальної та моральної шкоди, заподіяної державному органу у зв’язку з оплатою часу 
вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи.

3. У разі застосування зворотної вимоги (регресу) державний службовець несе матері-
альну відповідальність тільки за шкоду, умисно заподіяну його протиправними діями або без-
діяльністю.

Стаття 81. Обов’язок відшкодування шкоди.
1. Державний службовець зобов’язаний відшкодувати державі шкоду, заподіяну внаслідок 

неналежного виконання ним посадових обов’язків.
2. Шкодою, заподіяною державним службовцем державі, є також виплачене державою 

відшкодування шкоди, заподіяної державним службовцем третій особі внаслідок неналежного 
виконання ним посадових обов’язків.

3. У разі спільного заподіяння шкоди кількома державними службовцями кожен із них 
несе відповідальність у розмірі, пропорційному ступеню вини.

4. Під час визначення розміру відшкодування враховуються майнове становище держав-
ного службовця, співвідношення розміру заподіяної шкоди до його заробітної плати, ризик 
виникнення шкоди, досвід державної служби, надані державному службовцю накази (розпо-
рядження), а також інші обставини, у зв’язку з якими повне відшкодування державним служ-
бовцем шкоди буде необґрунтованим.

Розділ IX. ПРИПИНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
Стаття 83. Підстави для припинення державної служби
1. Державна служба припиняється:
1) у разі втрати права на державну службу або його обмеження (стаття 84 цього Закону);
2) у разі закінчення строку призначення на посаду державної служби (стаття 85 цього 

Закону);
3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін (стаття 86 цього Закону);
4) за ініціативою суб’єкта призначення (стаття 87 цього Закону);
5) у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (стаття 88 цього За-

кону);
6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку із 

зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону);
7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не передбачено 

законом;
8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
2. Зміна керівників або складу державних органів, керівників державної служби в держав-

них органах та безпосередніх керівників не може бути підставою для припинення державним 
службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників.

3. У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини першої цієї статті 
державному службовцю виплачується вихідна допомога у розмірі середньої місячної заробіт-
ної плати.
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Розділ X. ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В ОКРЕМИХ 
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ. ПАТРОНАТНА СЛУЖБА

Стаття 91. Особливості проходження державної служби в окремих державних ор-
ганах.

1. Дія цієї статті поширюється на голів місцевих державних адміністрацій, керівників апа-
ратів (секретаріатів) Верховної Ради України, допоміжних органів, утворених Президентом 
України, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Антимонополь-
ного комітету України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини, Фонду державного майна України, Консти-
туційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради 
юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національного агентства з питань за-
побігання корупції, Ради національної безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також 
державних колегіальних органів, посади голів та членів яких не належать до посад державної 
служби.

2. Керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, зазначених у частині першій цієї 
статті, призначаються на посаду в порядку, визначеному законом, за пропозицією Комісії за 
результатами конкурсного відбору.

3. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з 
посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Пропозиції щодо кан-
дидатів на посади голів місцевих державних адміністрацій вносить Кабінету Міністрів України 
Комісія за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному цим Законом.

4. Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду і звільняється з 
посади Верховною Радою України у порядку, визначеному Конституцією України та Регламен-
том Верховної Ради України.

5. Керівник апарату Адміністрації Президента України призначається на посаду та звіль-
няється з посади Президентом України.

6. В апаратах допоміжних органів, утворених Президентом України, затвердження перелі-
ку посад державної служби, патронатної служби та посад працівників, які виконують функції з 
обслуговування, а також встановлення категорій посад державної служби здійснюється Комі-
сією за поданням керівника державної служби з урахуванням критеріїв, визначених частиною 
четвертою статті 3 цього Закону.

7. Повноваження керівника державної служби в органах прокуратури здійснює керівник 
відповідного органу прокуратури.

Закон України «Про політичні партії в Україні» від 5 квітня 2001 р.
<...> Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
Членом політичної партії може бути лише громадянин України, який відповідно до 

Конституції України має право голосу на виборах.
Громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.
Членами політичних партій не можуть бути:
судді;
працівники прокуратури;
працівники органів внутрішніх справ;
співробітники Служби безпеки України;
військовослужбовці.
На час перебування на зазначених посадах або службі члени політичної партії зупиняють 

членство в цій партії.
Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається 

статутом політичної партії.
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Членство в політичній партії є фіксованим. Обов’язковою умовою фіксації членства 
в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу 
політичної партії, про бажання стати членом цієї партії.

Форма фіксації членства в політичній партії визначається статутом політичної партії.
Не допускається створення і діяльність структурних осередків політичних партій в органах 

виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових 
формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших 
державних установах і організаціях.

Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 51 

народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції 
України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України 
(справа про застосування української мови)

м. Київ, 14 грудня 1999 року     Справа № 1-6/99 <…>
<…> Конституційний Суд України

установив:
1. У конституційних поданнях народних депутатів України порушується питання про 

офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо обов’язковості застосування 
державної мови органами державної влади, їх посадовими особами та використання 
української мови у навчальному процесі в державних навчальних закладах України.

Суб’єкт права на конституційне подання стверджує, що посадові особи Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України при виконанні службових 
обов’язків нехтують державною мовою, «відбувається свідоме ігнорування» державної мови і 
в більшості державних навчальних закладів України. Положення статті 10 Конституції України 
щодо забезпечення державою всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх 
сферах суспільного життя на всій території України належно не виконуються.

У зв’язку з наведеним суб’єкт права на конституційне подання звернувся з клопотанням 
дати офіційне тлумачення статті 10 Конституції України щодо обов’язковості виконання 
її положень органами державної влади України та їх посадовими особами, а також щодо 
обов’язковості використання української мови у навчальному процесі в державних навчальних 
закладах України.

2. Конституційні подання, долучені до справи додаткові матеріали, пояснення, отримані 
Конституційним Судом України від Секретаріату Верховної Ради України, Комітету Верховної 
Ради України з питань науки і освіти, Державного комітету України у справах національностей 
та міграції, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, Інституту української мови Національної академії наук України, Донецького 
державного університету, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, свідчать про різне розуміння 
та застосування положень статті 10 Конституції України.

В окремих матеріалах також йдеться про обов’язковість функціонування державної мови 
в усіх сферах суспільного життя, володіння та використання її посадовими і службовими 
особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, необхідність 
розвитку та застосування мов національних меншин у визначеному законом порядку, а 
також їх вивчення і використання в навчальних закладах. Зазначається і про доцільність 
удосконалення правового врегулювання мовних проблем на законодавчому рівні та прийняття 
загальнодержавної програми розвитку і використання мов в Україні.

Наведене підтверджує практичну необхідність у роз’ясненні та в офіційній інтерпретації 
положень статті 10 Конституції України в контексті конституційно-правового регулювання 
порядку застосування державної мови в Україні.
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3. Під державною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою надано правовий 
статус обов’язкового засобу спілкування у публічних сферах суспільного життя.

Конституцією України статус державної мови надано українській мові (частина перша 
статті 10). Це повністю відповідає державотворчій ролі української нації, що зазначено у 
преамбулі Конституції України, нації, яка історично проживає на території України, складає 
абсолютну більшість її населення і дала офіційну назву державі.

Положення про українську мову як державну міститься у розділі І «Загальні засади» 
Конституції України, який закріплює основи конституційного ладу в Україні. Поняття 
державної мови є складовою більш широкого за змістом та обсягом конституційного поняття 
«конституційний лад». Іншою його складовою є, зокрема, поняття державних символів. Право 
визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові (частина 
третя статті 5 Конституції України). Положення статті 10 Конституції України, як і інших статей 
розділу І «Загальні засади», можуть бути змінені тільки у порядку, передбаченому її статтею 
156, шляхом прийняття закону, який затверджується всеукраїнським референдумом.

Публічними сферами, в яких застосовується державна мова, охоплюються насамперед 
сфери здійснення повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, 
іншими державними органами та органами місцевого самоврядування (мова роботи, актів, 
діловодства і документації, мова взаємовідносин цих органів тощо). До сфер застосування 
державної мови можуть бути віднесені також інші сфери, які відповідно до частини п’ятої 
статті 10 та пункту 4 частини першої статті 92 Конституції України визначаються законами.

Зокрема, відповідно до чинних законів питання застосування української мови визначено 
щодо розгляду звернень громадян; діяльності Збройних Сил України та Національної 
гвардії України; видання друкованої продукції, призначеної для службового та ужиткового 
користування, що розповсюджується через державні підприємства, установи і організації 
(бланки, форми, квитанції, квитки, посвідчення, дипломи тощо); висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації; 
оформлення митних документів тощо. Володіння державною мовою є обов’язковою умовою 
для прийняття до громадянства України. Згідно з чинним Законом Української РСР «Про мови 
в Українській РСР» від 28 жовтня 1989 року службові особи державних органів, установ і 
організацій повинні володіти українською мовою.

Законодавчо визначеним є також питання про застосування української мови та інших 
мов у навчальному процесі в державних навчальних закладах України.

Зокрема, Законом України «Про освіту» в редакції від 23 березня 1996 року (стаття 7) та Законом 
України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року (стаття 7) встановлено, що 
мова освіти, мова навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах визначається 
Конституцією України та Законом Української РСР «Про мови в Українській РСР». Цей Закон 
прийнято 28 жовтня 1989 року у розвиток положення статті 73 (в редакції від 27 жовтня 1989 року) 
чинної на той час Конституції, за якою українській мові було надано статус державної. 
Закон мав своїм завданням регулювання суспільних відносин у сфері розвитку і вживання 
української та інших мов, охорону конституційних прав громадян у цій сфері. Зокрема, ним 
встановлено, що мовою виховання в дитячих дошкільних установах, мовою навчання і 
виховання в загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, середніх спеціальних 
і вищих навчальних закладах є українська мова.

Порядок застосування мов згідно з пунктом 4 частини першої статті 92 Конституції України 
і визначається виключно законами України.

Володіння українською мовою є однією з обов’язкових умов для зайняття відповідних 
посад (статті 103, 127, 148 Конституції України).

Шляхом конституційного та законодавчого закріплення унормовується застосування 
української мови як державної.

Таким чином, положення Конституції України зобов’язують застосовувати державну – 
українську мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними 
службових обов’язків, в роботі і в діловодстві тощо органів державної влади, представницького 
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та інших органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також у 
навчальному процесі в державних і комунальних навчальних закладах України.

4. Відповідно до частини третьої статті 10 Конституції України в Україні гарантується 
вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє розвиткові мовної самобутності всіх корінних народів і національних 
меншин України (стаття 11 Конституції України).

Неприпустимість привілеїв чи обмежень, в тому числі і за мовними ознаками, закріплена 
в частині другій статті 24 Конституції України.

Частина п’ята статті 53 Конституції України містить положення, згідно з яким громадянам, 
які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання 
рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах 
або через національні культурні товариства.

На зазначеній вище конституційно-правовій основі вирішується проблема щодо 
застосування мов національних меншин України.

Гарантування національним меншинам України права на вільний розвиток, використання 
і захист їх мов відповідає змістові міжнародних договорів України.

Зокрема, Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин від 1 лютого 
1995 року, ратифікована Україною 9 грудня 1997 року, зобов’язує держави створити у себе 
необхідні умови для того, щоб особи, які належать до національних меншин, мали можливість 
розвивати свою мову (пункт 1 статті 5 Конвенції).

Стаття 1 Угоди з питань, пов’язаних з поновленням прав депортованих осіб, національних 
меншин і народів, підписаної 9 жовтня 1992 року представниками держав – учасниць 
Співдружності Незалежних Держав у місті Бішкеку і ратифікованої Україною 17 грудня 
1993 року, визначає, що депортованим громадянам колишнього СРСР забезпечуються в 
державах Співдружності Незалежних Держав політичні, економічні та соціальні права і умови 
для освіти, національного, культурного та духовного відродження.

Пунктом «а» статті 10 Конвенції про забезпечення прав осіб, які належать до національних 
меншин, укладеної 21 жовтня 1994 року в місті Москві державами Співдружності Незалежних 
Держав за участю України, передбачається необхідність вивчення у цих державах державної 
мови та створення умов для вивчення національними меншинами рідної мови.

На основі викладеного і керуючись статтею 150 Конституції України, статтями 62, 63, 65, 
67, 69 Закону України «Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України

вирішив:
1. Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким «державною 

мовою в Україні є українська мова», треба розуміти так, що українська мова як державна 
є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, 
діловодства, документації і тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які 
визначаються законом (частина п’ята статті 10 Конституції України).

Поряд з державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої 
влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть 
використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що і 
визначаються законами України.

2. Виходячи з положень статті 10 Конституції України та законів України щодо гарантування 
і застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання в 
дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних 
навчальних закладах України є українська мова.

У державних і комунальних навчальних закладах, поряд з державною мовою, відповідно 
до положень Конституції України, зокрема частини п’ятої статті 53, та законів України, в 
навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території 
України, остаточним і не може бути оскарженим. <…>
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ТЕСТИ
1. Прийнятий на посаду державного службовця має пройти випробувальний термін:

а) установлений керівником;
б) до 1 місяця;
в) до 3 місяців;
г) до 6 місяців.

2. Граничний вік перебування на державній службі становить:
а) для чоловіків _________________;
б) для жінок ____________________ .
3. Державний службовець може бути позбавлений рангу:
а) безпосереднім керівником;
б) відповідним міністерством, відомством, комітетом;
в) за вироком суду.

4. Чи можуть державні службовці бути членами політичних партій?
1) можуть;
2) не можуть;
3) законодавством не регламентовано.

5. Тривалість наданої державному службовцеві відпустки має становити:
а) не менше ніж 24 календарних днів;
б) 30 календарних днів;
в) 45 календарних днів.

6. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та
    його апараті особи, які:

а) визначені в установленому порядку недієздатними;
б) мають судимість, що є несумісною із займанням посади;
в) у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі    

           особам, які є їхніми близькими родичами або свояками;
г) усі відповіді – правильні.

7. З виходом на пенсію державному службовцеві за сумлінну працю може бути
    присвоєно ранг:

а) на ступінь вищий;
б) на два ступені вищий;
в) на розгляд керівника.

8. Автором музики Гімну України є:
а) П. Чубинський;
б) М. Лисенко;
в) М. Вербицький;
г) М. Скорик.

9. Згідно зі ст. 6 Конституції України, державна влада здійснюється на засадах її 
    поділу на такі гілки:

а) законодавча;
б) виконавча;
в) судова;
г) усі відповіді – правильні.

10. За сумісництвом державні службовці можуть виконувати роботу:
а) будь-яку;
б) наукову;
в) викладацьку;
г) творчу.
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ЗАВДАННЯ
На педагогічному семінарі науково-педагогічних працівників Львівського банківського 

інституту НБУ доцент І. Бегей запитав російськомовного доповідача з МОН України С., 
чи має він право на одержання інформації під час освітньої перепідготовки українською, 
державною мовою. Той вибачально відповів, що не володіє українською мовою в такому 
обсязі, щоб нею читати лекції. За С. заступились окремі викладачі і почали дорікати 
І. Бегею за недоречну, некоректну постановку питання.

А як ви ставитесь до цієї ситуації? В її оцінці оперуйте конституційно-правовими 
нормами.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Чинне законодавство дозволяє державному службовцеві бути членом будь-якої 

партії. А може, йому краще бути позапартійним? Як на вашу думку?
2. Чи можуть державні службовці на своїх посадових місцях не користуватися 

державною мовою? Для грунтовнішої та розлогішої відповіді проаналізуйте українське 
законодавство про мови, статтю 10-у Конституції України, пункт 5-й статті 8-ї Закону 
України “Про державну службу”, Рішення КСУ від 14 грудня 1993 р.

3. Платон вважав, що державою повинні керувати філософи (мудреці), а В. І. Ленін та 
В. В. Маяковський – що це може робити й кухарка. А ви як вважаєте?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ І РЕФЕРАТІВ
1. Теорія і практика поділу влади на три гілки – законодавчу, виконавчу і судову.
2. Конституційно-правовий статус державного службова.
3. Обов’язки державного службовця.
4. Права державного службовця.

КРОСВОРД 5.2

К О Р У П Ц І Я
І Є Р А Р Х І Я

А Д М І Н І С Т Р А Ц І Я
К А Т Е Г О Р І Я

По вертикалі: 1. Ступінь розрізнення, показник рівня значущості посадової (служ-
бової) особи. 

По горизонталі: 1. Підкупність, продажність, хабарництво Ідержавних посадових 
осіб; 2. Розташування частин чи елементів цілого в порядку від вищого до нижчого; 
3. Управа, управління, керівництво; 4. Основна ознака предмета, складова службової 
ієрархії.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Відповідно до Конституції України державна влада в Україні здійснюються на 

засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, а головним обов’язком держави є 
утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

Головною складовою державної служби є посада. Ієрархія посад становить три 
категорії посад службовців – «А», «Б», «В», яким присвоюються 19 рангів. Державний 
службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Трудове право, джерела трудового права, закони і підзаконні акти, локальний 

нормативний акт, працівник, власник (працедавець, роботодавець).

МЕТА ЗАНЯТТЯ
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Кодекс (лат. codex – дощечка для письма, книга) – тут: єдиний систематизований 

законодавчий акт, в якому містяться норми права, що регулюють певну галузь суспільних 
відносин.

Кодифікація (від лат. codifi catio) – систематизація і об’єднання законів країни за 
окремими галузями права в єдину узгоджену систему.

Метод (грец. methodos – дослідження) – спосіб дослідження явищ природи, підхід 
до досліджуваних явищ, планомірний шлях наукового пізнання і встановлення істини; 
взагалі: прийом, спосіб або характер дії.

Новела (від лат. novellae (leges) – нові (закони)) – новий закон, за яким до чинного 
(кодифікованого) законодавства вносять зміни або доповнення.

Принцип (лат. principium – основа, первоначало) – основоположення, провідна ідея, 
основне правило поведінки, дії.

Функція (лат. functio – відправлення, діяльність) – діяльність, обов’язок, робота; 
призначення (у загальному розумінні). 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Щонайменше третину свого часу більшість із нас віддає праці. Адже, згідно із чинним 

трудовим законодавством, робочий день триває, як правило, вісім годин – третю частину 
доби. До того ж людина значний відрізок доби працює поза межами врегульованого 
законом робочого часу. Учень, студент вчиться, а вчитель, викладач працює в 
навчальному закладі, потім удома чи в бібліотеці готується до занять. Усе це є велика, 
важка і відповідальна праця. Люди соціально активного віку після роботи в установі, 
організації, на підприємстві чимало сил віддають веденню домашнього господарства. 
Рідко який пенсіонер не працює. А що вже казати про так званих «трудоголіків»! 
Звичайно, важливо, коли ми, згідно з теорією «сродності» праці Г. Сковороди, займаємось 
улюбленою справою, яка нам до душі, ідемо на роботу, як на свято. Але якщо в нас такого 
відчуття немає, слід пам’ятати, що будь-яка праця престижніша, почесніша і моральніша 
від неробства, утриманства чи, тим паче, крадійства. А отже, кожна законослухняна і не 
позбавлена моралі людина повинна пам’ятати, що право приватної власності, про яке 
йшлося в попередньому занятті, виникає, передусім, з трудових прибутків – стипендії, 
заробітної платні, пенсії.

1. Предмет трудового права
Кожен має право на працю, що включає в себе 
можливість заробляння працею, яку він вільно 
обирає  або на яку вільно погоджується.

І з  с т. 4 2  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Згідно зі статтею 3 Кодексу законів про працю України, предметом трудового права 
є «трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, виду діяльності, галузевої належності».

Однак це не повне окреслення предмета трудового права. До нього слід віднести й 
інші суспільні відносини, які тісно пов’язані з трудовими і не існують без них. Наприклад, 
відносини, які виникають з працевлаштування, встановлення умов праці, матеріальної 
відповідальності, трудових спорів, соціального партнерства, професійної підготовки, 
підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві, нагляду і контролю за 
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охороною праці, дотримання трудового законодавства, організаційно-управлінські 
відносини у сфері праці.

Для чіткішого розуміння предмета трудового права треба звернути увагу на таке.
Перше. В Україні й досі де-юре відбувається перехід від соціалістичної адміністративно-

планової до капіталістичної ринкової економіки, що означає функціонування підприємств 
різних форм власності – державних, комунальних, колективних, приватних. Підприємства 
усіх форм власності є рівнозначними і працедавці мають однакові права і обов’язки 
щодо працівників, які на них працюють. Однак, де-факто є всі підстави говорити про 
сформовану в Україні олігархічну економіку. 

Друге. За ринкових умов трудові відносини значно урізноманітнились. З’явилися 
три відносно самостійні категорії працівників: наймані працівники (залежна праця); 
працюючі власники (незалежна, самостійна праця) – члени кооперативів, колективних 
підприємств, господарських товариств, фермерських (селянських) господарств; 
працівники, подібні до найманих (залежна праця з виконанням особливих функцій), 
– державні службовці, судді, прокурорсько-слідчі працівники, військовослужбовці тощо.

Третє. Трудове право за своєю сутністю є правом захисту інтересів людини праці, 
захисту працівника від визиску з боку власника. Основним принципом трудового 
права є положення, згідно з яким правовий стан працівника не може бути погіршено 
стосовно встановленого законодавством рівня, але може бути поліпшено шляхом 
установлення додаткових пільг працедавцем.

2. Поняття трудового права

Трудове право – це сукупність правових норм (галузь права), які регулюють 
відносини найманої праці та її різновидів, а також інші органічно пов’язані з нею 
суспільні відносини.

Трудове право – це сукупність правових норм, які регулюють трудові 
правовідносини працівників всіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності, виду діяльності і галузевої приналежності.

Трудові правовідносини, як і цивільні, складаються із суб’єктів, об’єктів та змісту.
Суб’єктом трудових відносин є фізична особа (працівник), яка досягла 16-річ-

ного віку, а в окремих випадках з 14 років (ст. 188 Кодексу). Тут варто нагадати, що, 
згідно з Цивільним кодексом, фізична особа, яка працює за трудовим договором або 
займається підприємницькою діяльністю, набуває повної цивільної дієздатності із 
16 років. Вона має бути правоздатною і дієздатною. Суб’єктами є також юридичні 
особи (підприємства, установи, організації різних форм власності). Вони беруть участь 
у трудових правовідносинах через власника. Слово «власник» є збірним поняттям 
директора, начальника, керуючого, правління, загальних зборів тощо.

Об’єктом трудових відносин є праця за наймом або зазначені вище її різновиди, 
у тому числі праця у приватних осіб, наприклад, няні, домогосподарки, персонального 
водія, охоронця. Передусім це результати праці, а також її умови, трудова дисципліна 
тощо.

Змістом є права і обов’язки суб’єктів трудових правовідносин, які викладені у 
Правилах внутрішнього трудового розпорядку, статутах трудових колективів, колективних 
договорах, трудових контрактах. Це юридичні суб’єктивні права і обов’язки учасників 
трудових відносин, а саме: права і обов’язки, які має власник або уповноважений ним 
орган і працівник. Сторони повинні взаємно поважати і виконувати юридичні обов’язки, 
які виникали в результаті укладання трудового договору.
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Трудові правовідносини виникають при наявності певного юридичного факту, 
регулюють комплекс суспільних відносин, що стосуються трудового договору, виробничого 
навчання, підвищення кваліфікації, охорони праці.

Трудові правовідносини – це відносини, які формуються між працівником і 
власником чи його уповноваженим органом і базуються на змісті трудового договору, 
породжують цілий комплекс юридичних прав і обов’язків сторін, закріплених у трудовому 
законодавстві, правилах внутрішнього трудового розпорядку і колективному договорі.

3. Джерела трудового права

З’ясовуючи це питання, слід нагадати, що, згідно з загальнотеоретичним 
визначенням поняття джерела (форми) права, ним є способи зовнішнього вираження 
і закріплення юридичних норм. Джерела кожної галузі права мають свою специфіку. А 
відтак джерелами трудового права є НПА (норми права), прийняті компетентними 
державними органами, або на договірному рівні, у тому числі безпосередньо на 
підприємстві (установі, організації) у визнаних законом межах, за допомогою яких 
забезпечується правове регулювання трудових та тісно пов’язаних із ними суспільних 
відносин на підприємствах і в організаціях, що використовують найману працю.

Або ще така дефініція. Це офіційний акт нормотворчості держави або прийнятий 
з її дозволу, яким встановлюються, змінюються і скасовуються правові норми, що 
регулюють відносини, які є предметом трудового права.

Найпоширенішим поділом джерел права залежно від юридичної сили актів, що 
містять норми трудового права, є:

– закони;
– підзаконні акти.
Закони можна поділити на загальні (про підприємництво, підприємства в Україні); 

спеціальні (про охорону праці, оплату праці). Слід виокремити Конституцію України (ст. 
24, 36, 38, 42–46, 53–60, 78, 120 та ін. прямо чи опосередковано урегульовують трудові 
правовідносини). І, звичайно, центральне місце серед джерел трудового права посідає 
спеціалізований, кодифікований акт – Кодекс законів про працю в Україні (від 10 грудня 
1971 р.). До нього вносилися численні зміни та доповнення, пов’язані з переходом України 
до ринкових відносин, ринкової економіки. Кодекс законів про працю України регулює 
трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивної праці, поліпшенню 
якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій 
основі матеріального і культурного рівня працівників, зміцненню трудової дисципліни, 
поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної 
працездатної людини. Кодекс законів про працю складається з 20 глав:

• Глава І. Загальне положення.
• Глава ІІ. Колективний договір.
• Глава ІІІ. Трудовий договір.
• Глава ІІІ-А. Забезпечення зайнятості вільних працівників.
• Глава ІV. Робочий час.
• Глава V. Час відпочинку.
• Глава VІ. Нормування праці.
• Глава VІІ. Заробітна плата.
• Глава VIII. Гарантії і компенсації.
• Глава IX. Гарантії при покладанні на працівника матеріальної відповідальності за 

шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.
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• Глава Х. Трудова дисципліна.
• Глава ХІ. Охорона праці.
• Глава ХІІ. Праці жінок.
• Глава ХІІІ. Праці молоді.
• Глава ХІV. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
• Глава ХV. Індивідуальні трудові спори.
• Глава ХVI. Професійні спілки, участь працівників в управлінні підприємствами, 

установами, організаціями.
• Глава ХVІ-А. Трудовий колектив.
• Глава XVII. Державне соціальне страхування.
• Глава ХVІІІ. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.
Підзаконні акти поділяються на:
– акти Президента;
– акти Кабінету Міністрів України;
– відомчі нормативні акти;
– акти локально-правового характеру;
– судові акти;
– міжнародні правові акти, ратифіковані Верховною Радою України.
Окремим із них, на вибір студентів, треба дати розлогішу характеристику.

4. Метод, функції трудового права

Методи і функції будь-якої галузі права мають свою специфіку.
Метод правового регулювання трудового права визначається нормативним 

регулюванням трудових відносин, особливим режимом виконання взаємних обов’язків 
з підпорядкуванням працівника роботодавцю в процесі застосування праці, поєднанням 
централізованого та локального порядку встановлення правових норм, участю 
профспілок та трудових колективів у їх прийнятті та контролі за дотриманням трудового 
законодавства.

1) Державно-нормативний метод виражається в тому, що держава розробляє і прий-
має закони та інші форми нормативних актів, спрямовані на здійснення всієї системи 
державного управління колективом.

2) Колективно-договірний (локальний) – проявляється у формі колективного до го-
вору, що вміщує основні положення з питань праці і заробітної плати, робочого часу, 
часу відпочинку, охорони праці, розроблені власником або уповноваженим ним органом 
і профспілковим комітетом або уповноваженим трудовим колективом – органом у межах 
наданих йому повноважень.

Функції трудового права – це напрям правового впливу на суспільні відносини, 
що визначає службове призначення права в житті суспільства. Виділяють такі функції 
трудового права:

1. Економічна – впливає на економічні відносини шляхом встановлення міри праці 
та міри споживання, стимулювання матеріальними засобами високопродуктивної праці.

2. Соціальна (виховна) – проявляється у тому, що з його допомогою формується 
особистість працівника в напрямку, необхідному для суспільства. Проявом розвитку 
особистості працівника є його сумлінне ставлення до праці, участь у справах трудового 
колективу та громадських організаціях.

3. Управлінська функція, охоронювальна (захисна) – це напрям правового впливу, 
спрямований на охорону законних прав і інтересів працівників в трудових правовідносинах, 
на захист їх честі, гідності в реалізації права на працю.
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5. Принципи та система трудового права

Принципи трудового права – це закріплені в нормативних актах економічні 
закономірності у формі основних керівних положень, основних засад правового 
регулювання трудових відносин:

1. Добровільності і свободи праці.
2. Рівноправності в галузі праці.
3. Соціального партнерства. Договірного характеру праці.
4. Визначеності трудових функцій.
5. Стабільності трудових відносин.
6. Матеріальної зацікавленості.
7. Безпеки праці.
8. Участі трудових колективів і профспілок у вирішенні питань умов праці і здійсненні 
контролю за додержанням законодавства про працю.
9. Принцип об’єднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод.
10. Матеріальної зацікавленості у випадках непрацездатності, старості, хвороби, 
материнства.
Система трудового права – це об’єктивний розподіл в логічній послідовності 

взаємозв’язаного нормативного матеріалу за відповідними структурними частинами 
і правовими інститутами, що регулюють відокремлену сферу суспільних відносин – 
трудові відносини. Її становлять загальні та особливі норми, правові інститути.

До загальних відносяться норми, що є єдиними для всіх трудових відносин, які 
визначають принципи правового регулювання, джерела трудового права, класифікують 
суб’єктів трудового права, визначають правове становище профспілок і трудових 
колективів, дають поняття, порядок підготовки і укладення колективних договорів.

До особливих відносяться норми, що регулюють певні елементи трудових відносин, 
порядок виникнення, зміни і припинення трудових відносин, тривалість праці та 
відпочинку, види оплати праці.

Інститутом галузі трудового права є сукупність трудових норм, що регулюють 
відносно самостійну групу трудових відносин.

До таких інститутів належать:
1. Колективні договори та угоди.
2. Працевлаштування осіб.
3. Трудовий договір.
4. Робочий час.
5. Час відпочинку.
6. Нормування праці.
7. Оплата праці.
8. Дисципліна праці.
9. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин.
10. Охорона праці.
11. Праця молоді.
12. Праця жінок.
13. Пільги і права працівників, які поєднують роботу з навчанням.
14. Трудові спори.
15. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.
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6. Конституційно-правове регулювання трудових відносин

Це питання пропонується для самостійної або індивідуальної роботи. Основним 
джерелом для підготовки відповіді на нього є відповідні норми Конституції України 
(частково вони вказані в 3-му пункті плану «Джерела трудового права»), а також у 
Коментарях до Конституції та в іншій навчально-науковій літературі.

СХЕМИ

Предмет трудового права 

трудові відносини працівників 

відносини з працевлаштування 

відносини із встановлення умов праці 

відносини з матеріальної відповідальності 

відносини з трудових спорів 

соціально-партнерські відносини 

відносини з професійної підготовки  
та підвищення кваліфікації кадрів 

безпосередньо на виробництві 

відносини з нагляду і контролю  
за охороною праці 

відносини з дотримання  
трудового законодавства 

організаційно-управлінські відносини  
у сфері управління 

колективні трудові відносини 

інші суспільні відносини,  
які тісно пов’язані з трудовими 
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Схема 6.1.1. Предмет трудового права

Схема 6.1.2. Суб’єкти трудових правовідносин

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує 
рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми 
професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 
потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею 
військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується 
особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про 
надзвичайний стан. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах 
забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Кодекс законів про працю України
Глава І. Загальні положення

<…> Стаття 2. Основні трудові права працівників.
Право громадян України на працю, – тобто на одержання роботи з оплатою праці не 

 Суб’єкти трудових правовідносин 

працівники 

власники (працедавці) 

ради трудових колективів 

профспілки та їхні органи 

органи працевлаштування 

комісії з трудових спорів 

трудові арбітри 
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нижче встановленого державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір 
професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для 
ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню 
трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у 
результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу 
на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на 
відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні 
оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в професійні 
спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом 
порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне 
забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної 
або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право 
звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної 
роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, 
встановлені законодавством.

Стаття 2-1. Рівність трудових прав громадян України <…>
Стаття 3. Регулювання трудових відносин <…>
Стаття 5-1. Гарантії забезпечення прав громадян на працю <…>
Стаття 8-1. Співвідношення міжнародних договорів про працю і законодавства України <…>
Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, 

встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство України про працю, то 
застосовуються правила міжнародного договору або міжнародної угоди.

Стаття 9. Недійсність умов договорів про працю, які погіршують становище працівників <…>

ТЕСТИ
1. Згідно з Конституцією України кожен:

а) має право на працю;
б) зобов’язаний працювати;
в) гарантовано забезпечується працею;
г) має право не працювати.

2. До предмета трудового права належать відносини:
а) між чоловіком і дружиною під час роботи на будівництві власного будинку;
б) між бібліотекою і читачем у разі відшкодування шкоди, завданої втратою
    книжки;
в) між викладачем і ректором інституту;
г) між магазином і покупцем;
д) між поштою і поштаркою.

3. До джерел трудового права належать акти:
а) Конституція України;
б) Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
в) трудовий договір;
г) Конвенція МОП;
д) графік відпусток працівників ЛІБС УБС НБУ на 2014 рік.

ЗАВДАННЯ
Старосамбірський районний суд Львівської області ухвалив рішення про арешт пана Д. 

строком на 10 діб і використання його впродовж цього часу на фізичних роботах без 
оплати. Той, посилаючись на конституційну заборону примусової праці, оскаржив таке 
рішення.
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Проаналізуйте цю правову ситуацію через призму ст. 43 Конституції України та 
інших нормативно-правових актів. 

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. В Україні економіка ринкова, олігархічна чи планова?
2. В Україні істотно змінилися трудові відносини після 1991 р. Чому, на Вашу думку, 

досі не ухвалено Трудового кодексу, який би узаконив ці зміни? 

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Предмет і поняття трудового права.
2. Джерела трудового права.
3. Трудові правовідносини: суб’єкти, об’єкти, зміст.
4. Інститути трудового права.
5. Конституційне регулювання трудових правовідносин
Примітка. При висвітленні перших чотирьох тем варто вдатися до порівняльного 

співставлення з іншими галузями права, а п’ятої теми – з відповідними нормами 
конституції інших країн. 

КРОСВОРДИ
Кросворд 6.1.1

По-вертикалі: 1. (Ключові слова). Галузь права, яка регулює відносини найманої 
праці та  інші, близькі до них, суспільні відносини.

По-горизонталі: 1.Фізична та юридична особи, які беруть участь у трудових 
правовідносинах. 2. Нормативно-правові акти, які регулюють трудові правовідносини. 
3. Відправлення, діяльність, призначення. 4. Орган влади, який своїм рішенням може 

1
2  

3
4

5
6

7

*
8
9

10
11

12
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обмежити реалізацію права громадян на проведення страйків в інтересах національної 
безпеки і громадського порядку. 5. Наймана праця та нав’язані з нею трудові 
правовідносини становлять … трудового права. 6. Суспільні відносини, що складаються 
між власником та претендентом на вакантну посаду в процесі прийому на роботу. 7. 
Спосіб наукового дослідження, пізнання особливості трудового права. 8. Основні, 
провідні, визначальні засади правового регулювання трудових відносин. 9. Необхідна 
умова використання міжнародних правових актів для врегулювання трудових відносин 
в Україні. 10. Один і з суб’єктів трудових правовідносин. 11. Узагальнюючий синонім 
слова «робітник». 12. Нормативно-правові акти місцевих органів влади, підприємств, 
організацій, установ у сфері трудових правовідносин.

Кросворд 6.1.2

По-горизонталі: 2. Фізична або юридична особа, яка відповідно до законодавства 
використовує найману працю. 3.Функція трудового права, яка реалізується як у 
закріпленні гарантій прав і законних інтересів працівників, так і в існуванні юрисдикційних 
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форм їх захисту. 5. Службове положення працівника, зумовлене колом його прав та 
обов’язків і характером відповідальності. 7. Принцип трудового права, що ґрунтується на 
суспільній рівності всіх людей, означає, що кожному члену суспільства надаються рівні 
з іншими його членами юридичні можливості. 8. Яка праця виступає об’єктом трудового 
права? 11. Особлива форма трудового договору. 12. Сукупність прав і обов’язків 
учасників трудових правовідносин становить … трудового права. 15. Функція трудового 
права, яка проявляється у проведенні заходів, спрямованих на запобігання та усунення 
роботодавцями порушень прав і свобод людини і громадянина у сфері праці. 18. Одне з 
особливих джерел трудового права.

По-вертикалі: 1. З якого віку настає правосуб’єктність? 4. Метод трудового права, 
який проявляється переважно у формі трудового, колективного договору та іншими 
актами з питань трудового права. 6. Галузь права, яка регулює трудові відносини 
найманої праці та її різновиди, а також інші пов’язані з нею суспільні відносини. 9. Фізична 
особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, установі, організації. 
10. Трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій не залежно 
від форм власності, виду діяльності, галузевої приналежності – це? 13. Специфічне 
джерело трудового права? 14. Функція трудового права, яка безпосередньо спрямована 
на розвиток демократії на виробництві, участь працюючих в управлінні підприємствами. 
16. Основні напрями впливу норм трудового права на поведінку людей в процесі праці 
для досягнення цілей і задач трудового законодавства? 17. Наймана праця – це … 
трудового права. 19. Виражені в правових актах економічні закономірності організації 
суспільного виробництва і розподілу в формі основних, керівних положень, основних 
засад правового регулювання трудових відносин, які визначають загальну спрямованість 
і найбільш істотні риси змісту трудового права, – це…..?

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Трудове право як галузь права регулює відносини найманої праці. Суб’єктами 

трудових правовідносин є працівник і власник (працедавець), об’єктом – наймана 
праця, змістом – права і обов’язки сторін. Спеціалізованим і кодифікованим джерелом 
трудового права є Кодекс законів про працю України. Трудове право виконує такі функції: 
економічну, соціальну, виховну, управлінську, охоронювальну (захисну).
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З а н я т т я   №  1 8
Тема 6.2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ 

КОЛЕКТИВІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Основні поняття 
412 

Мета заняття
412

План
412

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
412

Словничок до теми
412

Конспект лекції
413

Витяги із джерел та НПА
416

Конституція України (ст. 36) – 416; Кодекс законів про працю 
України (Гл. XVI. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями. Гл. XVI-A. Трудовий 
колектив) – 416; Закон України «Про професійні спілки, їх права                                                        

та гарантії діяльності»  від 15. 09. 1999 р. – 420

Тести
428

Завдання
428

Питання для роздумів та обговорення
428

Кросворд
429

Правовий диктант
429
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Трудовий колектив, професійна спілка.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
З’ясувати повноваження трудових колективів і професійних спілок, їх 

взаємозалежність.

ПЛАН
1. Права трудових колективів.
2. Права професійних спілок.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997. 
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укл.: В. С. Ко-

вальський, Н. П. Ляшко.-К.: Юрінком, 2006
5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 
6. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16. 06. 1992 р. 
7. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
8. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04. 02. 1994 р.
9. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
10. П и л и п е н к о  П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
11. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереотип. 

– Львів: Новий Світ, 2000, 2006.
12. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
13. П р о к о п е н к о  В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
14. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
15. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
16. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Колектив (лат. сollectivus – збірний, нагромаджений) – сукупність людей, об’єднаних 

спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв’язаних 
спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо.

Страйк (англ. strike – первинно – завдавати удару, вдаряти з силою, згодом – 
колективна відмова від праці, застосовується як крайній засіб вирішення колективного 
трудового спору чи конфлікту) –   організоване масове або часткове припинення роботи 
чи інша протидія нормальному (традиційному) перебігу виробничого процесу з метою 
домогтися виконання певних вимог.
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Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська 
організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх 
професійної (трудової) діяльності (навчання).

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Права трудових колективів

Висвітлюючи це питання, варто наголосити, що права трудових колективів 
регламентовано:

главою XVI-А «Трудовий колектив» Кодексу Законів про працю України (КЗпПУ);
розділом ІV «Управління підприємством і самоврядування трудового колективу» 

Закону України «Про підприємства в Україні»;
Законами «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди» та іншими 

законами та підзаконними нормативними актами.
Згідно із ст. 2521 КЗпПУ, трудовий колектив підприємства утворюють усі 

громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового 
договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з підприємством. Однак універсальнішим і повнішим є означення трудового 
колективу, як об’єднання громадян, які на основі договору, контракту, угоди або інших 
форм регулювання трудових відносин між працівником та роботодавцем здійснюють 
спільну трудову діяльність на державних і недержавних підприємствах, в установах та 
організаціях усіх форм власності. 

Підприємство, організація, установа діють на підставі статуту. Їхній статут 
затверджується власником майна, а на державних підприємствах – власником майна за 
участю трудового колективу.

Розрізняють два види трудових колективів – залежно від форми права власності, на 
якій створено підприємство:

1) трудовий колектив з правом наймання робочої сили;
2) трудовий колектив державного та іншого підприємства, в якому частка 

держави або місцевої ради у вартості становить понад 50%.
Це й визначає повноваження трудових колективів, їхній правовий статус.
Згідно із ст. 15 Закону України «Про підприємства в Україні», на підприємствах із 

правом наймання робочої сили трудовий колектив:
1) розглядає і затверджує проект колективного договору;
2) розглядає і вирішує, згідно зі статутом підприємства, питання самоврядування 

трудового колективу;
3) визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам підприємства 

соціальних пільг;
4) бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, 

заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про 
представлення працівників до державних нагород.

Трудовий колектив державного та іншого підприємства, в якому частка майна 
держави або місцевої ради становить понад 50%:

1) спільно з власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об’єднання 
підприємств;
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2) приймає рішення про оренду підприємства або створення на базі трудового 
колективу органу для переходу на оренду і вклади підприємства.

Повноваження трудового колективу всіх видів підприємств, де використовується 
наймана праця, реалізується (якщо інше не передбачено статутом) загальними зборами 
(конференцією) та їхнім виборним органом, членів якого обирають таємним голосуванням 
на зборах (конференції) трудового колективу строком на 2–3 роки не менш як двома 
третинами голосів.

Компетенція і повноваження трудового колективу та його виборного органу 
визначені в статуті підприємства. У статуті підприємства визначається й орган, що має 
право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада 
підприємства, профспілковий комітет та ін.).

2. Права профспілок
Громадяни мають право на участь у професійних спіл-
ках з метою захисту своїх трудових, соціально-еконо-
мічних прав та інтересів.
Професійні спілки є громадськими організаціями, що 
об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами 
за родом їх професійної діяльності. 
Професійні спілки утворюються без попереднього до-
зволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні 
спілки мають рівні права. 

І з  с т. 3 6  К о н с т и т у ц і ї  У к р а ї н и

Професійні спілки в Україні, як, зрештою, і в більшості країн світу, є наймасовішими, 
специфічними громадськими організаціями, складовими політичної системи сус піль-
ства.

Профспілки незалежні у своїй діяльності від органів управління, місцевого 
самоврядування, власників підприємств, організацій або уповноважених ними органів, 
політичних партій, громадських організацій.

Факт членства у профспілці не впливає на обсяг трудових, соціально-економічних чи 
інших прав та гарантій працівників. Не члени профспілки мають такі самі права і свободи, 
як члени профспілки.

Окрім Конституції України, повноваження профспілок регламентовано іншими 
нормативно-правовими актами. Зокрема, Законами України «Про колективні договори 
і угоди», «Про охорону праці». Відносини між профспілкою (її органами) і власником на 
підприємстві регулює гл. XVI КЗпПУ. Окрім цього, повноваження профкому передбачені 
гл. ІІ «Колективний договір», а також ст. 43, 45, 52, 61, 64, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 86, 96, 
97, 160, 193, 226 КЗпПУ, Законом України «Про професійні спілки, їх права і гарантії 
діяльності» від 15. 09. 1999 р. Згідно з його ст. 1, професійна спілка – це добровільна, 
неприбуткова громадська організація, яка об’єднує громадян, пов’язаних спільними 
інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Названими законами встановлено основні принципи діяльності профспілок, а 
саме:

1) незалежність;
2) самоврядування;
3) добровільність об’єднання;
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4) рівноправність;
5) законність творення.
Основним завданням профспілок є представництво і захист інтересів 

працівників перед власником. Отже, основними функціями профспілок є захисна і 
представницька, які доповнюються центральними повноваженнями щодо дотримання 
законодавства про працю.

Права профспілок на підприємстві класифікують так:
1) права щодо встановлення на підприємстві колективних умов праці;
2) права в галузі застосування чинного законодавства про працю;
3) права контролю за дотриманням трудового законодавства.
Профком підприємства, установи, організації, виступаючи від імені трудового 

колективу, є стороною при укладенні колективного договору з власником.
Профспілковий комітет відіграє важливу роль у вирішенні питань незаконного 

звільнення працівника власником. Відповідно до ст. 43 КЗпПУ розірвання трудового 
договору з підстав, передбачених (крім випадку ліквідації підприємства) пунктами 2–5, 7 
ст. 40 і пунктами 2 і 3 ст. 41 Кодексу, може бути здійснене лише за попередньою згодою 
профспілкового органу.

Рішення профкому дати або не дати згоду на звільнення працівника є остаточним 
і оскарженню або скасуванню не підлягає.

Профспілкові комітети мають певні права в галузі регулювання робочого часу, окремих 
відносин щодо часу відпочинку, вони беруть активну участь у договірному регулюванні 
оплати праці найманих працівників. Профспілки присутні і в процесі організації та 
встановлення на підприємстві належної дисципліни праці. Значні повноваження проф-
спілкам у сфері охорони праці дає відповідний Закон України від 14. 10. 1992 р.

Зрозуміло, що в процесі роботи між власником і профспілками можуть виникати 
непорозуміння. Тому у трудовому законодавстві встановлюються додаткові гарантії 
захисту виборних профспілкових працівників від можливих неправомірних дій власника 
(ст. 52 КЗпПУ).

P.S.: Так виглядає діяльність профспілок через призму чинного законодавства, іншими 
словами – в ідеалі. А якою вона є насправді в реальному житті? Іншою, навіть істотно 
іншою. На посади профспілкових керівників відкрито або приховано рекомендуються і 
проводяться кандидатури, вірні керівникам установ, організацій, підприємств і залежні 
від них. Такі профспілкові керівники намагаються, передусім, задовольнити інтереси 
своїх покровителів, забуваючи про своє основне завдання – захищати інтереси найманих 
працівників. Схожа ситуація на районному, обласному, загальнодержавному рівнях, на 
яких чимало профспілкових керівників демонструють свою лояльність або відданість 
тим керівникам державних адміністрацій і політичним силам, які при владі. Щоб самим 
потрапити у владу, представницькі органи чи парламент, вони без згоди на це членів 
профспілкових організацій від їхнього імені підтримують ті політичні сили, які обіцяють 
їм, як відплату, задоволення особистих амбіцій. Отож, про дотримання зазначених вище 
принципів діяльності профспілок сьогодні треба говорити зі значними застереженнями. 
Можливо, щось зміниться на краще після Революції Гідності.
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

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

Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, 
беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. 
Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конституцією 
і законами України. Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту 
своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими 
організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх 
професійної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі 
вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства 
у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами України.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений 
у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. 

Усі об’єднання громадян рівні перед законом.

Кодекс законів про працю України
Глава XVI. Професійні спілки. Участь працівників в управлінні 

підприємствами, установами, організаціями
Стаття 243. Право громадян на об’єднання у професійні спілки. 
Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) та Закону України «Про професійні спілки, 

їх права та гарантії діяльності» (1045-14) громадяни України мають право на основі вільного 
волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки з метою представництва, 
здійснення і захисту своїх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, вступати до 
них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі 
професійних спілок.

Держава визнає професійні спілки повноважними представниками працівників і 
захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади 
та місцевого самоврядування, у відносинах з власником або уповноваженим ним органом, а 
також з іншими об’єднаннями громадян.

Стаття 244. Права професійних спілок, їх об’єднань.
Права професійних спілок, їх об’єднань визначаються Конституцією України, Законом 

України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», цим Кодексом, іншими 
нормативно-правовими актами.

Стаття 245. Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями. 

Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, 
організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні 
спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом 
на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, 
організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували 
участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи 
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підприємств, установ, організацій зобов’язані у встановлений строк розглядати критичні 
зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи.

Стаття 246. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях. 
Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та 

їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, 
соціально-економічні права та інтереси. Первинні профспілкові організації здійснюють 
свої повноваження через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в 
організаціях, де виборні органи не утворюються, – через профспілкового представника, 
уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, 
який діє в межах прав, наданих Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності» (1045-14) та статутом професійної спілки. 

У разі якщо на підприємстві, в установі, організації діє кілька первинних профспілкових 
організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи, 
організації щодо укладення колективного договору здійснюється об’єднаним представницьким 
органом у порядку, визначеному частиною другою статті 12 цього Кодексу.

Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на 
підприємстві, в установі, організації.

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, 
організації:

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання 
на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про 
притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

2) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання запровадження, 
перегляду та змін норм праці;

3) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання оплати праці 
працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, 
умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, 
компенсаційних виплат;

4) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого 
часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження 
підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у 
вихідні дні тощо;

5) разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання соціального 
розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного 
обслуговування працівників;

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні 
переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7) бере участь у розробленні правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 
установи або організації;

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних 
трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

9) приймає рішення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розірвати 
трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він 
порушує Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (1045-14), 
законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни 
колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші 
порушення законодавства про колективні договори;

10) надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з 
ініціативи власника або уповноваженого ним органу з працівником, який є членом професійної 
спілки, що діє на підприємстві, в установі та організації, у випадках, передбачених законом;

11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у 
роботі комісії з питань охорони праці;
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12) здійснює громадський контроль за виконанням власником або уповноваженим ним 
органом законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в 
установі, організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним 
застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

13) здійснює контроль за підготовкою та поданням власником або уповноваженим ним 
органом документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію 
працювали на підприємстві, в установі, організації, права користування нарівні з його 
працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення 
житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами 
і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та колективним договором;

15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, 
направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних 
комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або 
угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їхніх сімей;

16) визначає разом з власником або уповноваженим ним органом відповідно до колек-
тивного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, 
утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє 
в установленому законодавством порядку жилу площу в будинках, споруджених за кошти або 
за участю підприємства, установи, організації, а також жилу площу, що надається власникові у 
розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово-побутовим обслуговуванням 
працівників;

17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника в ході процедури банк рут-
ства.

Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі, організації, 
мають також інші права, передбачені законодавством України.

Стаття 248. Гарантії діяльності профспілок 
Для реалізації повноважень профспілок, передбачених Законом України «Про професійні 

спілки, їх права та гарантії діяльності», члени виборних органів профспілкових організацій 
підприємств, установ і організацій, вищестоящих профспілкових органів, а також повноважні 
представники цих органів мають право:

1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, 
організації, де працюють члени профспілок;

2) вимагати і одержувати від власника або уповноваженого ним органу, іншої посадової 
особи відповідні документи, відомості та пояснення щодо умов праці, виконання колективних 
договорів, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;

3) безпосередньо звертатися в усній або письмовій формі до власника або уповноваженого 
ним органу, посадових осіб з профспілкових питань;

4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, ди тячих 
закладів, гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, 
що належать або надають послуги підприємству, установі, організації, в яких працюють члени 
профспілок;

5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи, 
організації в доступних для працівників місцях;

6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, 
використання коштів на соціальні і культурні заходи та житлове будівництво.

Стаття 249. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов 
для діяльності профспілок. <…>

Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним 
профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу. <…>

Стаття 251. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу надавати інформацію на 
запити профспілок, їх об’єднань. <…>
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Стаття 252. Гарантії для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до 
профспілкових органів.

Працівникам підприємств, установ, організацій, обраним до складу виборних 
профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної 
відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається 
лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації 
(у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, 
де не обирається виборний орган професійної спілки), крім випадків додержання загального 
порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони 
є, а також вищого виборного органу цієї професійної спілки (об’єднання професійних спілок).

Звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу працівників, які обиралися 
до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається 
протягом року після закінчення строку, на який обирався цей склад (крім випадків повної 
ліквідації підприємства, установи, організації, виявленої невідповідності працівника займаній 
посаді або виконуваній роботі у зв’язку із станом здоров’я, що перешкоджає продовженню 
даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законом передбачена можливість 
звільнення з роботи чи служби). Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового 
припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків 
або за власним бажанням, за винятком випадків, якщо це пов’язано із станом здоров’я.

Працівникам, звільненим у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових 
органів, після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада) або за 
згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових 
обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором, вільний від роботи 
час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, 
виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час 
участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менш як 2 години на тиждень.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових 
органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 
6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок власника або 
уповноваженого ним органу

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що 
діє на підприємстві, в установі, організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, 
встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. На 
підприємстві за рахунок його коштів цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, 
якщо це передбачено колективним договором.

Глава XVI-А. Трудовий колектив
Стаття 252-1. Трудовий колектив підприємства.
Трудовий колектив підприємства утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть 

участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, 
що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Повноваження трудового колективу визначаються законодавством. 
Стаття 252-5. Загальні принципи матеріальної заінтересованості трудового колективу в 

результатах господарської діяльності. <…> 
Стаття 252-6. Формування колективу бригади.
Зарахування в бригаду нових працівників провадиться за згодою колективу бригади. 

Не допускається відмова бригади в зарахуванні працівників, направлених у бригаду в 
порядку працевлаштування відповідно до законодавства (молодих спеціалістів, випускників 
навчальних закладів системи професійно-технічної освіти, осіб, звільнених від покарання або 
примусового лікування, та інших)…
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Стаття 252-7. Розподіл колективного заробітку у бригаді із застосуванням коефіцієнта 
трудової участі. <…>

Стаття 252-8. Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу і 
бригади. <…>

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА                                     
ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ» від 15. 09. 1999 р.

 Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі застосовуються такі терміни:
професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, 

що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) 
діяльності (навчання);

первинна організація профспілки – добровільне об’єднання членів профспілки, які, 
як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми 
власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або 
забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;

організації профспілки – організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, 
що діють у межах повноважень, наданих статутом та цим Законом;

член профспілки – особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує 
членські внески;

профспілковий орган – орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, 
об’єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження;

профспілковий представник – керівник профспілки, її організації, об’єднання 
профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на 
представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

роботодавець – власник підприємства, установи, організації незалежно від форми 
власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи 
фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

працівник – фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в 
установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю.

(Стаття 1 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001 р.)
Стаття 2. Професійні спілки.
Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. (Частина перша статті 2 в редакції 
Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001 р.).

Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо 
їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.

Стаття 3. Сфера дії Закону.
Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об’єднань 

профспілок, профспілкових органів і на профспілкових представників у межах їх повноважень, 
на роботодавців, їх об’єднання, а також на органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. (Частина перша статті 3 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 
13. 12. 2001 р.)

Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах України (для військово-
службовців), органах внутрішніх справ, Державній кримінально-виконавчій службі України, 
Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України встановлюються відповідними 
законами. (Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3200-IV 
(3200-15) від 15. 12. 2005 р., № 1254-VI (1254-17) від 14. 04. 2009 р.)
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Дія цього Закону не поширюється на діяльність об’єднань громадян, створених відповідно 
до інших законів України.

Визначення «профспілка» або похідні від нього можуть використовувати у своєму 
найменуванні лише ті організації, які діють на підставі цього Закону.

Стаття 4. Законодавство про профспілки.
Законодавство про профспілки складається з Конституції України (254к/96-ВР), Закону 

України «Про об’єднання громадян» (2460-12), цього Закону, Кодексу законів про працю 
України (322-08) та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав 
і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім 
випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.

Закон України «Про об’єднання громадян» застосовується до профспілок, якщо інше не 
передбачено цим Законом.

Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо 
забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або 
угоди.

Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок.
Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень 

трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих 
Конституцією України, іншими законами України.

Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні 
або припиненні трудового договору у зв’язку з належністю або неналежністю до профспілок 
чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

Стаття 6. Право на об’єднання у профспілки.
Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу 

створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених 
їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але 
можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

Стаття 7. Членство у профспілках.
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або 

організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка 
використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які 
навчаються в навчальному закладі.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. 
Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну 
організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими 
зборами. (Частина друга статті 7 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001 р.)

Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, 

зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих 
навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію 
або які тимчасово не працюють. (Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 2454-IV (2454-15) від 03. 03. 2005 р.)

Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства 
у профспілках.

Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня. 
(Частина шоста статті 7 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001 р.)

Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об’єднань <…>
Стаття 9. Міжнародні зв’язки профспілок <…>
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Стаття 10. Рівність профспілок.
Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо здійснення представництва 

та захисту прав і інтересів членів профспілки. (Стаття 10 у редакції Закону № 2886-III (2886-
14) від 13. 12. 2001 р.)

Стаття 11. Статус професійних спілок.
Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на 

відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин 
профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, 
регіональних, республіканських, всеукраїнських.

Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в 
установі, організації, навчальному закладі або об’єднують членів профспілки, які забезпечують 
себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або 
у фізичних осіб.

Статус місцевих мають профспілки, які об’єднують не менш як дві первинні профспілкові 
організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-
територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища).

Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-
територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості 
адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де 
розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-
територіальних одиниць двох або більше областей.

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:
1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць 

України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України (254к/96-ВР);
2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних 

одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.
Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за 

ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим.
Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму 

найменуванні слово «Україна» та похідні від нього.
(Стаття 11 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001 р.)
Стаття 12. Незалежність профспілок.
Професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, 
політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.

Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, 
з’їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.

Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб, роботодавців, їх об’єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій 
та об’єднань. (Частина третя статті 12 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 
2001 р.)

Стаття 13. Професійні спілки та держава.
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об’єднання у професійні спілки та 

додержання прав та інтересів профспілок. (Частина перша статті 13 із змінами, внесеними 
згідно із Законом № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001 р.)

Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх 
трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, 
сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями 
та їх об’єднаннями.

Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує 
підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників. 
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(Частина третя статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2886-III (2886-14) від 
13. 12. 2001 р.)

Стаття 14. Статути профспілок <…>
Стаття 15. Статут (положення) об’єднань профспілок <…>
Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об’єднань <…>
Стаття 17. Символіка профспілок, їх об’єднань <…>

Розділ II. Права та обов’язки профспілок, їх об’єднань
Стаття 19. Право профспілок, їх об’єднань представляти і захищати права та інтереси 

членів профспілок.
Профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-

економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями 
громадян.

У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об’єднання здійснюють 
представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють 
представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації 
ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових 
установ.

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, 
органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі 
системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

Стаття 20. Право профспілок, їх об’єднань на ведення колективних переговорів та 
укладання колективних договорів і угод.

Профспілки, їх об’єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання 
колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені 
працівників у порядку, встановленому законодавством.

Роботодавці, їх об’єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування 
зобов’язані брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів 
і угод.

Представництво профспілок, їх об’єднань на ведення колективних переговорів, укладання 
угод від імені працівників на державному, галузевому або регіональному рівні визначається 
пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об’єднують.

Забороняється ведення переговорів та укладання угод і колективних договорів від імені 
працівників особам, які представляють роботодавців.

Профспілки, їх об’єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, 
угод. У разі порушення роботодавцями, їх об’єднаннями, органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об’єднання 
мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в 
тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений 
термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб 
до місцевого суду. (Частина п’ята статті 20 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 
13. 12. 2001 р.)

Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян на працю 
та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Профспілки, їх об’єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у 
розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, 
охорони праці, соціального захисту.
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Стаття 22. Права профспілок, їх об’єднань у забезпеченні зайнятості населення.
Профспілки, їх об’єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості 

населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації 
з цих проблем з роботодавцями, їх об’єднаннями, а також з органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів 
профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, 
організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість.

Стаття 23. Права профспілок, їх об’єднань щодо соціального захисту та забезпечення 
достатнього життєвого рівня громадян. <…>

Стаття 24. Права профспілок, їх об’єднань у галузі соціального страхування <…>
Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності <…>
Стаття 26. Права профспілок, їх об’єднань у вирішенні трудових спорів.
Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що 

розглядають індивідуальні трудові спори.
Профспілки, їх об’єднання мають право представляти інтереси працівників при вирішенні 

колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. 
Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів 
та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Стаття 27. Право профспілок, їх об’єднань на організацію страйків та проведення інших 
масових заходів.

Профспілки, їх об’єднання мають право на організацію та проведення страйків, зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів 
працівників відповідно до закону.

Стаття 28. Право профспілок, їх об’єднань на інформацію з питань праці та соціально-
економічного розвитку <…>

Стаття 29. Право профспілок, їх об’єднань на створення навчальних, культурно-освітніх 
закладів, дослідних та інших організацій <…>

Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо питань охорони здоров’я гро-
мадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля <…>

Стаття 31. Права профспілок, їх об’єднань у сфері захисту духовних інтересів трудящих <…>
Стаття 32. Права профспілок, їх об’єднань у захисті житлових прав громадян <…>
Стаття 33. Право профспілок, їх об’єднань щодо притягнення до відповідальності поса-

дових осіб <…>
Стаття 34. Власність профспілок, їх об’єднань <…> 
Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об’єднань <…>
Стаття 36. Обов’язки профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів.
Профспілки, їх об’єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-

економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України 
(254к/96-ВР), законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні 
договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов’язання.

Розділ III. Первинні профспілкові організації на підприємствах,                        
в установах, організаціях

(Назва розділу III у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях.
Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних 

підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні 
права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через 
утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи 
не створюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на 
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представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та 
статутом профспілки.

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових 
організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або 
організації щодо укладання колективного договору здійснюється об’єднаним представницьким 
органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою 
будь-якої з них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх 
конкретних зобов’язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. 
Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна 
профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється 
права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору. 
(Стаття 37 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на 
підприємстві, в установі, організації.

Виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або 
організації (Абзац перший частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001):

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання 
на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про 
притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
3) разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і 

систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження 
та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних 
виплат (Пункт 3 частини першої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2886-
III (2886-14) від 13. 12. 2001);

4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує 
графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, 
дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення 
умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні 
переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 
установи або організації;

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних 
спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з 
керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство 
про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного 
договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення 
законодавства про колективні договори (Пункт 9 частини першої статті 38 у редакції 
Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації 
профспілки, у випадках, передбачених законом (Пункт 10 частини першої статті 38 у 
редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, 
роботі комісії з питань охорони праці (Пункт 11 частини першої статті 38 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про 
працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації 
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безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням 
установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;

13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних 
для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію 
працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його 
працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення 
житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами 
і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;

15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, 
направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до 
санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих 
закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей 
(Пункт 15 частини першої статті 38 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що 
будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством 
порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, 
організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших 
будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників (Пункт 16 частини 
першої статті 38 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

17) представляє інтереси працівників підприємства-боржника у ході процедури 
банкрутства. (Частину першу статті 38 доповнено пунктом 17 згідно із Законом № 2886-III 
(2886-14) від 13. 12. 2001.)

Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі або 
організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи 
роботодавця.

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної 
профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п’ятнадцятиденний 
термін обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з 
працівником.

Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. 
Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. 
За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У 
разі нез’явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається 
до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При 
повторному нез’явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його 
відсутності.

У разі, якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду 
на розірвання трудового договору дає профспілковий представник, уповноважений на 
представництво інтересів членів профспілки згідно зі статутом.

Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте 
рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього 
терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які 
діють на підприємстві, в установі, організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий 
орган, до якого звернувся роботодавець.

Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути 
обґрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обґрунтування відмови у згоді на звільнення, 
роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки.

(Стаття 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)
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Розділ IV. Гарантії прав профспілок
Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок <…>
Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до 

профспілкових органів.
Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних 

профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається 
лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є. (Частина друга 
статті 41 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації 
(у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, 
де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, 
допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також 
вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об’єднання профспілок). (Частина третя 
статті 41 у редакції Закону № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових 
органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення 
терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, 
виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану 
здоров’я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які 
законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не 
надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку 
з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, 
коли це обумовлено станом здоров’я. (Частина четверта статті 41 у редакції Закону 
№ 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

Працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних 
профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота 
(посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи 
службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, 
вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях 
і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а 
також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години 
на тиждень. (Частина шоста статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2886-III 
(2886-14) від 13. 12. 2001.)

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових 
органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 
6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця. 
(Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом № 2886-III (2886-14) від 13. 12. 2001.)

За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що 
діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, 
встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За 
рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це 
передбачено колективним договором.

Стаття 42. Обов’язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок <…>
Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій 

будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та 
спортивної роботи <…>

Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним 
профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу <…>

Стаття 45. Обов’язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх 
об’єднань <…> 
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Розділ V. Відповідальність за порушення законодавства 
про профспілки

Стаття 46. Відповідальність посадових осіб.
Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об’єднання у профспілки, 

а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми 
діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об’єднань, несуть 
дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.

Розділ VI. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Професійні спілки та їх об’єднання, які діяли на території України, зобов’язані у 

шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом пройти легалізацію відповідно 
до цього Закону без стягнення реєстраційного збору.

3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після опублікування Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»:

подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що 
випливають з цього Закону;

привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
4. Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не супе-

речить цьому Закону.

ТЕСТИ
1. Трудовий колектив із правом наймання робочої сили:

а) розглядає і затверджує проект трудового договору;
б) розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
в) визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг;
г) спільно із власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з   
об’єднанням підприємств.

2. Повноваження профспілок регламентовано Законом України …
3. Основним завданням профспілок є:

а) представництво і захист інтересів працівників перед власником;
б) організація страйків та інших аспектів непокори;
в) організація дозвілля працівників;
г) надання спеціальних пільг працівникам.

ЗАВДАННЯ
Працедавець звернувся у профспілковий комітет з письмовим поданням про 

розірвання трудового договору з працівником і проханням розглянути його у п’ятиденний 
термін. Профком для розгляду цього подання зібрався на сьомий день. Працівник на 
його засіданні був відсутній із тимчасовою непрацездатністю. 

Дайте правовий аналіз ситуації з посиланням на відповідні норми закону.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Якою має бути і є насправді процедура формування рад трудових колективів і 

керівництва профспілок?
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2. Як, на вашу думку, слід формувати керівництво державних установ, організацій, 
підприємств – шляхом призначення вищими органами, обрання зборами (конференціями) 
трудових колективів, поєднання першою і другою? Чи може ще якось інакше?

3. Основним завданням профспілок закон встановлює представництво і захист 
інтересів працівників перед власником. Чи виконується ця норма реально?

КРОСВОРД
                                                    1

1. 
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

По вертикалі: 1. Група людей, зв’язаних спільною працею в одній організації, 
установі, на підприємстві.

По горизонталі: 1. Організоване масове або часткове припинення роботи з метою 
домогтися виконання певних вимог; 2. Добровільна неприбуткова громадська організація. 
3. Один із принципів діяльності профспілок; 4. Зібрання трудового колективу, яке реалізує 
та визначає його повноваження; 5. Назва виборного органу, який дає попередню згоду 
на звільнення працівника; 6. Нормативно-грошовий акт найвищої юридичної сили, який 
встановлює право громадян на свободу об’єднання у профспілки; 7. Одна із основних 
функцій діяльності профспілок; 8. Один із принципів самоврядування профспілок.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Повноваження трудових колективів регламентовано статею 36 Конституції України, 

Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» та іншими НПА. Професійні спілки є громадськими організаціями, 
що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної 
діяльності. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюється 
виключно Конституцією і законами України. Основними принципами діяльності 
профспілок є  незалежність, самоврядування, рівноправність та інші. Керівні органи 
трудового колективів і профспілкових організацій обираються на загальних зборах або 
конференціях. 
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З а н я т т я   №  1 9
Тема 6.3. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ
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431 

Мета заняття
431
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431
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431

Словничок до теми
432

Конспект лекції
432

Схема
436

Витяги із джерел та НПА
436

Кодекс законів про працю України (гл. ІІ. Колективний договір) – 436;
Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р. – 438; 
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 1984 р.                  

(ст. 41-1, 41-2, 41-3) – 443

Тести
443

Завдання
444

Питання для роздумів та обговорення
444

Теми повідомлень та рефератів
444

Кросворд
444

Правовий диктант
445
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Колективний договір, колективна, генеральна, галузева, регіональна угоди, пере-

говори, уповноважений орган, примирна комісія, штраф, дисциплінарна відповідальність.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
З’ясувати суть колективних договорів і угод, відмінність між ними, процедуру їх 

укладання, виконання і правову відповідальність за недотримання однією із сторін.

ПЛАН
1. Поняття, сторони і зміст колективного договору.
2. Порядок укладення, дії і виконання колективного договору.
3. Колективні угоди.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
2. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (гл. ІІ, ХVІ, ХVІ-А).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Кодекс законів України про адміністративні порушення від 07. 12. 1984 р. (ст. 41-1, 
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 

або припинення цивільних прав та обов’язків.
Процедура (лат. procedere – просування) – офіційно встановлений чи узвичаєний 

порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь; дипломатична 
процедура; ряд яких-небудь дій, хід виконання чого-небудь.

Протокол (гр. prōtoy – перший(аркуш) + kollon – клею) – документ, що складається 
за певною формою і містить запис виступів учасників зборів, наради, засідання та 
ухвалення ними рішення.
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Угоди – дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинен-
ня цивільних прав або обов’язків. Угоди можуть бути односторонніми і дво- чи багато-
сторонніми (договір).

Штраф (нім. Strafe) – адміністративне або судове покарання у вигляді грошового 
стягнення.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Поняття, сторони і угоди колективного договору

Колективний договір укладається на всіх підпри-
ємствах,  де використовується наймана праця.

Укладення колективних договорів і колективних угод регламентується, насамперед, 
Кодексом законів про працю (гл. ІІ, ст. 10–20), Законом України «Про колективні договори 
і угоди» від 1 липня 1993 р.

Колективний договір є своєрідним регулятором суспільних відносин у сфері праці, 
важливим соціально-правовим засобом управління працею, самоуправління на 
підприємстві, установі, організації. Колективний договір укладається на основі чинного 
законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, 
трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників, власників 
та уповноважених ними органів.

Поняття колективного договору не має нормативного характеру, а визначене 
вченими-юристами. Ось два з тих, що розглядаються у навчальній і науковій літературі.

Колективний договір – це письмова угода між власником і трудовим колективом 
підприємства, установи, організації, в якій передбачаються взаємні права і обов’язки 
сторін.

Колективний договір – локально-правовий акт, що є письмовою угодою між 
власником або уповноваженим ним органом із трудовим колективом, за допомогою 
якого забезпечується регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
відносин на підприємстві та узгодження інтересів працівників і власника.

Колективний договір розглядається як:
– інститут трудового права;
– локальний нормативний акт;
– джерело трудового права;
– акт соціального партнерства.
Відповідно до ст. 3 Закону «Про колективні договори і угоди», сферою укладення 

колективного договору є всі підприємства, де використовується наймана праця, а також 
в установах, організаціях незалежно від форм власності, якщо ці підприємства, установи, 
організації мають право юридичної особи. Якщо підприємство є юридичною особою, але 
не використовує найманої праці (наприклад, кооперативи), на ньому трудові договори не 
укладаються. 

Сторони колективного договору – власник або уповноважений ним орган, – 
з одного боку, трудовий колектив, від імені якого можуть виступати профспілки, рада 
трудового колективу або інші представники трудового колективу, – з другого.

Змістом колективного договору є права і обов’язки сторін, які складаються з таких 
умов:

– зобов’язальних, що означає взаємні зобов’язання сторін. Вони є основною частиною 
колективного договору і визначають взаємні права і обов’язки учасників договору, є 
обов’язковими для виконання кожною із сторін;
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– інформаційних – містять норми здебільшого централізованого законодавства 
з питань оплати праці, робочого часу і часу відпочинку, охорони праці... Оскільки 
працівникові з ними легше ознайомитись у колективному договорі, то їх переносять туди;

– нормативних – це такі норми, в яких сторони на рівні підприємства встановлюють 
умови праці, але вони не повинні погіршувати права найманих працівників порівняно з 
тими, що гарантовані їм централізованим законодавством;

– організаційних, що пов’язані з регламентацією порядку укладення, зміни і 
припинення колективного договору.

У колективному договорі, відповідно до ст. 13 Кодексу законів про працю України 
і ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», встановлюються взаємні 
зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних 
відносин, зокрема:

– зміни в організації виробництва і праці;
– забезпечення продуктивної зайнятості;
– нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати 

та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
– установлення гарантій, компенсацій, пільг;
– участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку під-

приємства (якщо це передбачено статутом);
– режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
– забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, орга-

нізації оздоровлення і відпочинку працівників;
– умов і охорони праці;
– гарантій діяльності профспілкової та інших представницьких організацій працівників.
Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством 

і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.
Колективний договір укладається профспілковим комітетом від імені трудового 

колективу з власником або уповноваженим ним органом. Його форма – письмова, термін 
дії, як правило, 1–3 роки (закон не вказує на термін); поширюється на всіх працівників 
незалежно від того, чи є вони членами профспілки; до нього можна вносити зміни і 
доповнення; власник і профком звітують про його виконання.

2. Порядок укладення, дії і виконання колективного договору

Укладанню колективного договору передують колективні переговори. Будь-яка із 
сторін не раніше як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору письмово 
повідомляє інші сторони про початок переговорів. Для ведення переговорів і підготовки 
проектів колективного договору утворюється робоча комісія з представників сторін. 
Склад комісії визначається сторонами. Сторони можуть перервати переговори з метою 
проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для вироблення 
відповідних рішень і пошуку компромісів. 

Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів 
всю необхідну інформацію щодо змісту колективного договору. Учасники колективних 
переговорів не мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною 
таємницею і підписують відповідні зобов’язання. Робоча комісія готує проект колективного 
договору з урахуванням пропозицій, що надійшли від трудових колективів, галузей, 
регіонів, громадських організацій і приймає рішення, яке оформлюється відповідним 
протоколом.
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Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони 
використовують примирні процедури. Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з 
незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей. Протягом трьох днів 
після складання протоколу розбіжностей, сторони проводять консультації, формують із 
свого складу примирну комісію, а в разі недосягання згоди звертаються до посередника, 
обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає 
протокол розбіжностей і вносить рекомендації щодо суті спору. У разі недосягання згоди 
між сторонами відносно внесення рекомендацій допускається організація та проведення 
страйку у порядку, що не суперечить законодавству України.

Порядок реалізації цього права передбачається Конституцією України (ст. 44) і 
регулюється Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)». У ньому страйк визначається як тимчасове колективне добровільне 
припинення роботи (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) 
працівниками підприємств, установ, організацій (структур підрозділу) з метою вирішення 
трудового спору (конфлікту). Припинення або залишення роботи однією особою страйком 
не визнається. Водночас закон вказує на низку умов, за яких забороняється проведення 
страйку, а також перечисляє категорії працівників, які не можуть брати участі у ньому. 

На осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки, 
або інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах, 
або не забезпечили роботу відповідної комісії у визначені сторонами строки, накладається 
штраф до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян і вони несуть також 
дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

Особи, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки 
або уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної 
для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних 
договорів, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п’яти 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Згідно зі ст. 17 Кодексу законів про працю України і ст. 9 Закону України «Про 
колективні договори і угоди», колективний договір набирає чинність з дня його підписання 
представниками сторін або з дня зазначеного у ньому. Після закінчення строку чинності, 
колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не 
переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Колективний договір зберігає 
чинність у разі зміни складу, структури, найменування, уповноваженого власником 
органу, від імені якого укладено цей договір. У разі реорганізації підприємств, установ, 
організацій колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який укладено або 
може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника чинність колективного 
договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року.

У разі ліквідації підприємства, установи, організації колективний договір діє протягом 
усього строку проведення ліквідації. На новоствореному підприємстві, в установі, 
організації колективний договір укладається з ініціативи однієї із сторін у тримісячний 
строк після реєстрації або після рішення про заснування підприємств, установ, 
організацій, якщо не передбачено їх реєстрацію. Колективні договори підлягають 
повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. Порядок 
реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.

Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством 
і угодами, становище працівників, є недійсними (див. ст. 43 Конституції України, ст. 2 
Кодексу законів про працю України).

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо 
сторонами, що його укладали, чи уповноваженими ними представниками. Сторони, що 
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підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним договором, 
звітують про його виконання.

Порядок і строки накладання штрафів, передбачених Законом України «Про 
колективні договори і угоди», регламентуються Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін 
колективного договору, відповідних комісій або з ініціативи прокурора. 

3. Колективні угоди
Колективна угода є правовою 
формою соціального партнерства.

Колективна угода – це правовий акт, який укладається між соціальними пар т нерами 
і містить їхні зобов’язання про встановлення умов праці, зайнятість і соціальні 
гарантії для працівників усієї держави, певної галузі, окремого регіону.

Угоди є правовою формою соціального партнерства і регулюють соціально-
партнерські відносини на вищому рівні. Угоди укладаються на державному, галузевому, 
регіональному рівнях на двосторонній основі і, відповідно, поділяються на генеральні, 
галузеві і регіональні.

У генеральній угоді містяться основні принципи і норми реалізації соціально-
економічної політики і трудових відносин.

Згідно із ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди», сторонами 
генеральної угоди є: професійні спілки, що об’єдналися для ведення колективних 
переговорів і укладення генеральної угоди; власник або уповноважені ним органи, що 
об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на 
підприємствах яких зайнято більшість працівників держави.

На практиці Генеральна угода укладається між Кабінетом Міністрів України, що 
здійснює управління об’єктами державної власності, і Українським союзом промисловців 
і підприємців (УСПП), що об’єдналися для ведення колективних переговорів, з одного 
боку, і профспілковими об’єднаннями України – з другого.

Сторонами угоди на галузевому рівні є власник або уповноважені ним органи і 
профспілки чи об’єднання профспілок або інші представницькі організації трудящих, які 
мають відповідні повноваження. На практиці це міністерства, відомства, державні комітети 
і галузеві профспілки і об’єднання профспілок, які мають відповідні повноваження. 
Наприклад, Міністерство освіти і науки України, з одного боку, і профспілковий комітет 
працівників освіти і науки України – з другого.

Галузева угода встановлює напрями соціально-економічного розвитку галузі 
(зокрема передбачає нормування і оплату праці, рівень зайнятості, соціальні гарантії для 
працівників даної галузі).

Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної 
влади або регіональними об’єднаннями підприємств, якщо вони мають відповідні 
повноваження, і об’єднаннями профспілок чи іншими органами, що уповноважені 
трудовими колективами. Скажімо, державна адміністрація Львівської області, з одного 
боку, і Об’єднання профспілок Львівщини – з другого.

Регіональна угода визначає умови праці, соціальні гарантії і пільги для працівників 
у межах певної території.

Угода містить рекомендації, умови, які слід ураховувати під час укладення 
колективного договору.
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СХЕМА

Схема 6.3.1. Юридична відповідальність за порушення процедури укладення                                                                   
і виконання колективного договору

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Кодекс законів про працю України

Глава II. Колективний договір
(Глава II в редакції Закону № 3693-12 від 15. 12. 1993)

Стаття 10. Колективний договір.
Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами 

зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і 
узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів.

(Стаття 10 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983, 
№ 8474-10 від 27. 02. 1983, № 5938-11 від 27. 05. 1988; Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів.
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно 

від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права 
юридичної особи.

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства, установи, 
організації в межах компетенції цих підрозділів.

(Стаття 11 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983, 
№ 8474-10 від 27. 02. 1983, № 5938-11 від 27. 05. 1888; Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 12. Сторони колективного договору.

Відповідальність за 
порушення в сфері дії 
колективного договору

Відповідальність                        
за ухилення від участі                  

в переговорах

Відповідальність за 
порушення і невиконання 

колективного договору

Відповідальність за ненадан-
ня інформації, необхідної для                 

колективних переговорів       
і здійснення контролю

Штраф Штраф Штраф

Дисциплінарна                            
відповідальність

Дисциплінарна                            
відповідальність

Дисциплінарна                            
відповідальність

Звільнення з посади Звільнення з посади
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Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом 
(особою), з однієї сторони, і первинною профспілковою організацією, які діють відповідно до 
своїх статутів, а у разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних зборах 
найманих працівників або уповноважених ними органів, з другої сторони.

Якщо на підприємстві, в установі, організації створено кілька первинних профспілкових 
організацій, вони повинні на засадах пропорційного представництва (згідно з кількістю членів 
кожної первинної профспілкової організації) утворити об’єднаний 

представницький орган для укладення колективного договору. В цьому разі кожна 
первинна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов’язань 
за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Первинна профспілкова 
організація, що відмовилася від участі в об’єднаному представницькому органі, позбавляється 
права представляти інтереси працівників при підписанні колективного договору.

(Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993, в редакції 
Закону № 2343-III (2343-14) від 05. 04. 2001, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1096-
IV (1096-15) від 10. 07. 2003.)

Стаття 13. Зміст колективного договору <…>
Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення  колективного договору, відпо-

відальність за його виконання.
Укладенню колективного договору передують колективні переговори.
Строки, порядок ведення переговорів, вирішення розбіжностей, що виникають під час 

їх ведення, порядок розробки, укладення та внесення змін і доповнень до колективного 
договору, відповідальність за його виконання регулюються Законом України «Про колективні 
договори і угоди» (3356-12).

(Стаття 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 15. Реєстрація колективного договору.
Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної 

виконавчої влади. Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом 
Міністрів України.

(Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 16. Недійсність умов колективного договору.
Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і 

угодами становище працівників, є недійсними.
(Стаття 16 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983, 

№ 5938-11 від 27. 05. 1988, № 871-12 від 20. 03. 1991; Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 17. Строк чинності колективного договору <…>
Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників.
Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, 

установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є 
обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників 
підприємства, установи, організації.

(Стаття 18 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору.
Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, 

які його уклали, у порядку, визначеному цим колективним договором.
Якщо власник або уповноважений ним орган (особа) порушив умови колективного 

договору, профспілки, що його уклали, мають право надсилати власнику або уповноваженому 
ним органу (особі) подання про усунення цих порушень, яке розглядається у тижневий строк. 
У разі відмови усунути порушення або недосягнення згоди у зазначений строк профспілки 
мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

(Стаття 19 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983, 
№ 5938-11 від 27. 05. 1988; Законами № 3693-12 від 15. 12. 1993, № 2343-III (2343-14) від 
05. 04. 2001.)
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Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору.
Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені колективним 

договором, звітують про його виконання.
(Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3693-12 від 15. 12. 1993.)

Закон України «Про колективні договори і угоди»
від 01. 07. 1993 р.

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 36, ст. 361)
(Вводиться в дію Постановою ВР № 3357-XII (3357-12) від 01. 07. 1993, ВВР, 1993, 

№ 36, ст. 362)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами № 607/96-ВР від 17. 12. 1996, ВВР, 1997, № 6, 

ст. 49; № 20/97-ВР від 23. 01. 1997, ВВР, 1997, № 11, ст. 89; № 274-VI (274-17) від 15. 04. 
2008, ВВР, 2008, № 25, ст. 240)

Цей Закон визначає правові засади розробки, укладення та виконання колективних 
договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 
інтересів працівників і власників. 

Стаття 1. Колективний договір і угода.
Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих 

сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 
відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів. 

Стаття 2. Сфера укладення колективних договорів, угод.
Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі – 

підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману 
працю і мають право юридичної особи.

Колективний договір може укладатися в структурних підрозділах підприємства в межах 
компетенції цих підрозділів.

Угода укладається на державному, галузевому, регіональному рівнях на двосторонній 
основі. 

Стаття 3. Сторони колективного договору, угоди.
Колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом з однієї 

сторони і однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво 
трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, 
обраними і уповноваженими трудовим колективом.

Сторонами генеральної угоди виступають:
професійні спілки, які об’єдналися для ведення колективних переговорів і укладення 

генеральної угоди;
власники або уповноважені ними органи, які об’єдналися для ведення колективних 

переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнято більшість найманих 
працівників держави.

Сторонами угоди на галузевому рівні є власники, об’єднання власників або уповноважені 
ними органи і профспілки чи об’єднання профспілок або інших представницьких організацій 
трудящих, які мають відповідні повноваження, достатні для ведення переговорів, укладення 
угоди та реалізації її норм на більшості підприємств, що входять у сферу їх дії.

Угода на регіональному рівні укладається між місцевими органами державної влади 
або регіональними об’єднаннями підприємців, якщо вони мають відповідні повноваження, і 
об’єднаннями профспілок чи іншими уповноваженими трудовими колективами органами.

Стаття 4. Право на ведення переговорів і укладення  колективних договорів, угод.
Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод від імені 

найманих працівників надається професійним спілкам, об’єднанням профспілок в особі їх 
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виборних органів або іншим представницьким організаціям трудящих, наділеним трудовими 
колективами відповідними повноваженнями.

При наявності на підприємстві, державному, галузевому, територіальному рівнях 
кількох профспілок чи їх об’єднань або інших уповноважених трудовими колективами на 
представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для 
ведення переговорів і укладення угоди або колективного договору.

У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі угода вважається 
укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об’єднань або інші уповноважені 
трудовим колективом на представництво органів, до яких входить більше половини найманих 
працівників держави, галузі, території.

У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому 
органі загальні збори (конференція) трудового колективу приймає найбільш прийнятний 
проект колективного договору і доручає профспілці або іншому уповноваженому трудовим 
колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти 
затверджений загальними зборами (конференцією) колективний договір від імені трудового 
колективу з власником або уповноваженим ним органом. 

Стаття 5. Співвідношення законодавства і колективного договору, угоди, трудового договору.
Умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є 

обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.
Умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством 

становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.
Забороняється включати до трудових договорів умови, що погіршують становище 

працівників порівняно з чинним законодавством, колективними договорами та угодами. 
Стаття 6. Неприпустимість заборони діяльності щодо  укладення та виконання колек-

тивних договорів і угод.
Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та 

їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої 
влади та господарського управління, політичних партій, власників або уповноважених ними 
органів при укладенні та виконанні колективних договорів, угод.

 Не допускається ведення переговорів та укладення колективних 
договорів і угод від імені працівників організаціями або органами, 
Не допускається ведення переговорів та укладення колективних договорів і угод від 

імені працівників організаціями або органами, які створені чи фінансуються власниками або 
уповноваженими ними органами, політичними партіями.

У разі коли інтереси трудового колективу представляє профспілковий орган, інтереси 
власника або уповноваженого ним органу не можуть представляти особи, які є членами 
виборного органу цієї профспілки.

Стаття 7. Зміст колективного договору <…>
Стаття 8. Зміст угод.
Угодою на державному рівні регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-

економічної політики і трудових відносин, зокрема щодо:
гарантій праці і забезпечення продуктивної зайнятості;
мінімальних соціальних гарантій оплати праці і доходів всіх груп і верств населення, які 

забезпечували б достатній рівень життя;
розміру прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів;
соціального страхування;
трудових відносин, режиму роботи і відпочинку;
умов охорони праці і навколишнього природного середовища;
задоволення духовних потреб населення;
умов зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в 

оплаті праці (частину першу статті 8 доповнено абзацом дев’ятим, згідно із Законом 
№ 20/97-ВР від 23. 01. 1997);

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
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(Частину першу статті 8 доповнено абзацом, згідно із Законом № 274-VI (274-17) від 
15. 04. 2008.)

Угодою на галузевому рівні регулюються галузеві норми, зокрема щодо:
нормування і оплати праці, встановлення для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних 

гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по 
мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов 
праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі);

встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці і 
зайнятості;

трудових відносин;
умов і охорони праці;
житлово-побутового, медичного, культурного обслуговування, організації оздоровлення і 

відпочинку;
умов зростання фондів оплати праці (частину другу статті 8 доповнено абзацом 

сьомим, згідно із Законом № 20/97-ВР від 23. 01. 1997);
встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці (частину 

другу статті 8 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 20/97-ВР від 23. 01. 1997);
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 
(Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 274-VI (274-17) від 

15. 04. 2008.)
Галузева угода не може погіршувати становище трудящих порівняно з генеральною угодою.
Угоди на регіональному рівні регулюють норми соціального захисту найманих працівників 

підприємств, включають вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, 
пільги. 

Стаття 9. Дія колективного договору, угоди.
Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємств 

незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов’язковими як для власника або 
уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства. Положення генеральної, 
галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що 
перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Колективний договір, угода набирають чинності з дня їх підписання представниками 
сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі, угоді.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки 
сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір, угода зберігають чинність у разі зміни складу, структури, 
найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір, угоду.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, 
на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом 
строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори 
про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення 
ліквідації.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із 
сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено 
реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію.

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути 
ознайомлені з колективним договором власником або уповноваженим ним органом.

Сторони, що уклали угоду, повинні інформувати громадян через засоби масової інформації 
про зміну угоди та хід її реалізації.

Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством праці України, 
а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої влади. 
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Стаття 10. Колективні переговори.
Укладенню колективного договору, угоди передують колективні переговори.
Будь-яка із сторін не раніш як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору, 

угоди або у строки, визначені цими документами, письмово повідомляє інші сторони про 
початок переговорів.

Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.
Порядок ведення переговорів з питань розробки, укладення або внесення змін до 

колективного договору, угоди визначається сторонами і оформляється відповідним 
протоколом.

Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору, угоди утворюється 
робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами.

Сторони можуть переривати переговори з метою проведення консультацій, експертиз, 
отримання необхідних даних для вироблення відповідних рішень і пошуку компромісів.

Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів всю 
необхідну інформацію щодо змісту колективного договору, угоди. Учасники переговорів не 
мають права розголошувати дані, що є державною або комерційною таємницею, і підписують 
відповідні зобов’язання.

Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, що 
надійшли від працівників, трудових колективів галузей, регіонів, громадських організацій, і 
приймає рішення, яке оформляється відповідним протоколом. 

Стаття 11. Вирішення розбіжностей.
Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони 

використовують примирні процедури.
Якщо в ході переговорів сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то 

складається протокол розбіжностей, до якого вносяться остаточно сформульовані пропозиції 
сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про строки відновлення 
переговорів.

Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять 
консультації, формують із свого складу примирну комісію, а у разі недосягнення згоди 
звертаються до посередника, обраного сторонами.

Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей 
і виносить рекомендації щодо суті спору.

У разі недосягнення згоди між сторонами відносно внесення рекомендації допускається 
організація та проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України.

Для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо розробки, укладення 
чи зміни колективного договору, угоди профспілки, інші уповноважені працівниками органи 
можуть проводити у встановленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації. 

Стаття 12. Гарантії та компенсації на період переговорів.
Особи, які беруть участь в переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, 

запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки проекту 
звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку та включенням 
цього часу до трудового стажу. Всі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовці 
проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, колективним 
договором, угодою.

Стаття 13. Підписання колективного договору, угоди.
Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на 

розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.
У разі якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного 

договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку 
необхідного рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього 
проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.
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Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) 
трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як 
через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) 
трудового колективу.

Угода (генеральна, галузева, регіональна) підписується уповноваженими представниками 
сторін не пізніш як через 10 днів після завершення колективних переговорів.

Стаття 14. Зміни і доповнення до колективного  договору, угоди.
Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися 

тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором, угодою.
Стаття 15. Контроль за виконанням  колективного договору, угоди.
Контроль за виконанням колективного договору, угоди проводиться безпосередньо 

сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.
У разі здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну 

інформацію.
Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені 

колективним договором, угодою, звітують про їх виконання. 
Стаття 16. Статистичні дані про колективні  договори, угоди.
Статистичні дані про колективні договори, угоди направляються в органи державної 

статистики в порядку, встановлюваному Міністерством статистики України. 
Стаття 17. Відповідальність за ухилення від участі  в переговорах.
На осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або 

інші уповноважені трудовим колективом органи і ухиляються від участі в переговорах щодо 
укладення, зміни чи доповнення колективного договору, угоди, або навмисно порушили строк, 
визначений частиною третьою статті 10 цього Закону, або не забезпечили роботу відповідної 
комісії у визначені сторонами строки, накладається штраф до десяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, і вони несуть також дисциплінарну відповідальність аж до 
звільнення з посади. (Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 607/96-ВР від 
17. 12. 1996.)

Стаття 18. Відповідальність за порушення і невиконання  колективного договору, угоди.
На осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші 

уповноважені трудовим колективом органи і з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання 
щодо колективного договору, угоди, накладається штраф до ста неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян, і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

На вимогу профспілок, іншого уповноваженого трудовим колективом органу власник 
або уповноважений ним орган зобов’язаний вжити заходів, передбачених законодавством, 
до керівника, з вини якого порушуються чи не виконуються зобов’язання щодо колективного 
договору, угоди.

(Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 607/96-ВР від 17. 12. 1996.)
Стаття 19. Відповідальність за ненадання інформації,  необхідної для колективних 

переговорів і здійснення контролю.
Особи, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або 

інші уповноважені трудовим колективом органи і винні в ненаданні інформації, необхідної 
для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних 
договорів, угод, несуть дисциплінарну відповідальність або підлягають штрафу до п’яти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 607/96-ВР від 17. 12. 1996.)

Стаття 20. Порядок притягнення до відповідальності.
Порядок і строки накладення штрафів, передбачених цим Законом, регламентуються 

Кодексом України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10).
Справи з цих питань розглядаються судом за поданням однієї із сторін колективного 

договору, угоди, відповідних комісій або з ініціативи прокурора. 
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Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 07. 12. 1984 р.

Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення.
Стаття 41-1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення 

колективного договору, угоди.
Ухилення осіб, які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки 

або інші уповноважені трудовим колективом органи, представників трудових колективів 
від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору, 
угоди, умисне порушення встановленого законодавством строку початку переговорів або 
незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений 
сторонами переговорів строк – тягне за собою накладення штрафу від трьох до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 41-2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди.
Порушення чи невиконання зобов’язань щодо колективного договору, угоди особами, які 

представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені 
трудовим колективом органи, чи представниками трудових колективів – тягне за собою 
накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 41-3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення 
контролю за виконанням колективних договорів, угод.

Ненадання особами, які представляють власників або уповноважені ними органи чи 
профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи, представниками трудових 
колективів інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю 
за виконанням колективних договорів, угод, – тягне за собою накладення штрафу від одного 
до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ТЕСТИ
1. Колективний договір – це:

а) галузь права;
б) локальний нормативний акт;
в) джерело трудового права;
г) акт соціального партнерства;
д) інститут трудового права.

2. Колективні угоди поділяються на :
а) генеральні;
б) моральні;
в) галузеві;
г) релігійні;
д) регіональні;
е) районні.

ЗАВДАННЯ
Керівник банку і голова профспілкового комітету склали і підписали колективний 

договір, після чого в наказі по банку було оголошено про вступ договору в силу.
Чи законні такі дії? Який порядок укладення колективного договору? Що таке 

колективний договір? 
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ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про колективні договори і угоди» вони укладаються 

на двосторонній основі. 
Чи є виправданою і законною практика укладення їх КМУ і УСПП, з одного боку і 

профспілковими об’єднаннями – з другого?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Колективні угоди.
2. Колективні договори.
3. Колективні договори та угоди: порівняльний аналіз.

КРОСВОРД
Кросворд 6.3.1

По вертикалі. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 
зміну або припинення прав і обов’язків.

По горизонталі. 1. Особа, яку обирають сторони у разі недосягнення згоди при 
укладенні колективного договору. 2. Державний посадовець, який може ініціювати 
притягнення до судової відповідальності сторону за порушення і невиконання 
колективного договору, угоди. 3. Назва договору, який укладається на державному, 
галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. 4. Захід, який можуть 
організувати профспілки для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо 
розробки, укладання чи зміни колективного договору. 5. Одна із сторін колективного 
договору. 6. Взаємні зобов’язання сторін, які встановлюють у колективному договорі, 
угоді. 7. Назва комісії, яка формується сторонами колективного договору після складання 
протоколу розбіжностей.

1. п о с е р е Д н и к

2. п р О к у р о р

3. у Г о д а

4. д е м О н с т р а ц і я

5. В л а с н и к

6. з м І с т

7. п Р и м и р н а
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ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
 Положення колективного договору поширюється на всіх працівників підприємств 

незалежно від того, чи є вони членами профспілки. У разі зміни власника підприємства 
чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного 
року. Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній реєстрації Міністерством праці 
України, а колективні договори реєструються місцевими органами державної виконавчої 
влади. Контроль за виконання колективного договору, угоди проводиться безпосередньо 
сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.
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З а н я т т я   №  2 0
Тема 6.4. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

Основні поняття 
447 

Мета заняття
447

План
447

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
447

Словничок до теми
448

Конспект лекції
448

Схеми
442

Витяги із джерел та НПА
462

Конституція України – 462; Кодекс законів про працю України (гл. ІІI. 
Трудовий договір) – 462;  Типова форма контракту з працівником – 466

Тести
470

Завдання (задачі)
471

Питання для роздумів та обговорення
472

Теми повідомлень та рефератів
472

Кросворди
472

Правовий диктант
473
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Трудовий договір, працівник, власник (працедавець, роботодавець), кваліфікація, 

спеціальність, посада, контракт, трудова книжка, випробувальний строк, спільна робота 
родичів, конкурентний відбір.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентам оволодіти знаннями про найголовніший інститут трудового 

права – трудовий договір, його поняття, особливі форми, а також прийому, переведення 
і переміщення на роботу.

ПЛАН
1. Поняття, сторони і зміст трудового договору.
2. Форма та строки трудового договору.
3. Контракт як особлива форма трудового договору.
4. Порядок прийому на роботу.
5. Порядок переміщення та переведення на іншу роботу.
6. Підстави припинення трудового договору. 
7. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
8. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповно-

важеного ним органу.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. ІІ, III-А, ХVІ, ХVІ-А).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

ку ленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальський, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.
6. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
7. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
8. П и л и п е н к о  П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
9. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
10. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
11. П р о к о п е н к о  В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
12. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
13. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
14.  Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Кваліфікація (лат. gualifi catio – якої якості) – 1) визначення якості чого-небудь, оцінка 

чого-небудь; 2) рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання 
праці за конкретною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи 
іншими атестаційними категоріями.

Конкурс (лат. concursus – сход, зникнення) – змагання декількох осіб у галузі 
мистецтва, наук, спорту тощо, з метою виділити найбільш видатного (або видатних) 
конкурсанта-претендента на перемогу, вступ до учбового закладу, одержання премій, 
нагород тощо.

Контракт (лат. contractus) – письмова угода, договір, за яким сторони, що його 
уклали, мають взаємні зобов’язання.

Посада – це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця 
державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами 
коло службових повноважень.

Професія (лат. profession) – 1) постійна спеціальність, рід діяльності, занять, який є 
джерелом існування; 2) виокремлений (“окреслений”) у рамках суспільного поділу праці 
комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти чи кваліфікації, які 
особа може виконувати відносно постійно, та які становлять засоби утримання для неї.

Функція (лат. functio – відправлення, діяльність) – 1) діяльність, обов’язок, робота; 
2) діяльність, роль об’єкта в рамках деякої системи, робота, що виконується органом, 
організмом; роль, значення чого-небудь.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
У попередній темі йшлося про особливості й відмінності таких вагомих інститутів 

галузі трудового права як колективний договір і колективна угода. При розгляді 
наступного провідного інституту цієї галузі права – трудового договору – слід наголосити, 
що розмежування між ним і попередніми інститутами проходить передусім по лінії сторін 
договорів. Так, якщо ними у колективному договорі є власник і трудовий колектив, то 
у трудовому договорі місце трудового колективу й уповноваженого ним органу займає 
працівник. Оскільки трудовий договір є центральним і визначальним інститутом трудового 
права, то цю тему можна поділити на два заняття. 

1. Поняття, сторони і зміст трудового договору
Трудовий договір є центральним 
інститутом галузі трудового права.

Трудовий договір у системі трудового права займає центральне місце. Його можна 
розглядати в шістьох аспектах:

1. як один із центральних інститутів трудового права, тобто систему правових 
норм, які регулюють укладення трудового договору, зміну трудового договору і 
припинення трудового договору;

2. як аспект спільного партнерства;
3. локальний нормативний акт;
4. як угоду про працю працівника;
5. джерело трудового права;
6. як юридичний факт, що є однією з головних підстав виникнення і формою 

існування трудових правовідносин у часі.
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Варто нагадати, що юридичні факти, як конкретні життєві обставини, скажімо, 
навчання, робота, шлюб, з яких виникають, змінюються, припиняються правовідносини, 
разом із суб’єктами і об’єктами є складовими усіх правовідносин.

Згідно зі ст. 21 КЗпП України, трудовий договір – це угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною 
особою, за якою (угодою) працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією 
угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором 
або угодою сторін.

Оскільки трудовий договір – це двостороння угода, то сторонами його є працівник 
і підприємство, установа, організація в особі власника або уповноваженого ним органу 
чи фізична особа.

Укладенню трудового договору передує досягнення згоди сторін про необхідні та 
додаткові умови трудового договору, тобто його зміст. Більшість цих умов передбачено 
законодавством або локальними нормативними актами, що діють на підприємстві, в 
установі, організації й не можуть бути змінені сторонами.

У зміст трудового договору входить сукупність його умов, які визначають права 
і обов’язки сторін. Залежно від порядку їх установлення розрізняють два види умов 
трудового договору:

а) необхідні (обов’язкові);
б) додаткові (факультативні).
Необхідні (обов’язкові) умови – це такі умови, без яких трудовий договір не вважається 

укладеним і трудові правовідносини не можуть виникнути. Додаткові (факультативні) 
– умови, не обов’язкові для існування трудового договору, вони можуть доповнювати і 
уточнювати необхідні умови.

Необхідні (обов’язкові) умови трудового договору стосуються питань:
1) про сам факт прийняття на роботу особи і про місце роботи;
2) про трудову функцію, яку буде виконувати той, що влаштовується на роботу на 

цьому підприємстві, в установі, організації, тобто за якою спеціальністю і кваліфікацією 
(розрядом) він буде працювати або яку посаду буде займати;

3) про час початку роботи (а при укладенні трудового договору на певний термін – 
також і про термін тривалості роботи).

Крім указаних безпосередніх умов, зміст деяких трудових договорів може включати 
як необхідні умови, передбачені законодавством у загальному вигляді. Сторони 
конкретизують ці умови під час укладення трудового договору (наприклад, розмір 
заробітної плати). 

До додаткових (факультативних) умов трудового договору відносять: випробування 
при прийнятті на роботу, про тривалість робочого часу, суміщення професій (посад), 
зміни істотних умов праці, переведення на іншу роботу, переміщення, пільг тощо

2. Форми, види і строки трудового договору

Умовно форму укладання трудового договору можна поділити на два види: усну й 
письмову. Схема усної форми виглядає приблизно так: особа, яка влаштовується на 
роботу, пише відповідну заяву на ім’я власника, після накладення ним позитивної резолюції 
видається наказ про зачислення заявника на роботу, про що той і повідомляється.
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Ст. 24-а КЗпП України встановлює випадки, за яких дотримання письмової форми є 
обов’язковим. А це:

1) при організованому наборі працівників;
2) при укладанні трудового договору про роботу в районах з особливими природними, 

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;
3) при укладанні контракту;
4) у випадках, коли працівник наполягає на укладанні трудового договору у письмовій 

формі;
5) при укладанні трудового договору з неповнолітніми;
6) коли працівник має доступ до державних таємниць; 
7) коли працедавцем є фізична особа чи релігійна організація;
8)  в інших випадках, передбачених законодавством України.
За строком дії трудовий договір поділяється на такі види:
а) безстроковий (укладається на невизначений строк);
б) строковий (укладається на визначений строк, встановлений за погодженням 

сторін);
в) такий, що укладається для виконання певної роботи.
Відповідно до ст. 23 КЗпП трудовий договір може бути укладений на невизначений 

строк, тобто без вказівки на строк його дії. За такого трудового договору трудові від-
носини продовжуються необмежений час і припинені можуть бути тільки у випадках і 
в порядку, передбачених законодавством. Отже, трудовий договір, укладений на не-
означений строк, є з погляду строку його дії основним і найпоширенішим на практиці 
видом трудового договору.

Строковий трудовий договір укладають у випадку, коли трудові відносини не можуть 
бути встановлені на визначений строк, за погодженням сторін, з урахуванням характеру 
наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, 
передбачених законодавчими актами.

Строкові договори можуть бути такими:
• На визначений строк, якщо в договорі встановлюється конкретна дата його 

закінчення.
• На час виконання певної роботи – час закінчення, пов’язаний з моментом закінчення 

роботи, для виконання якої укладається трудовий договір.
• Трудові договори на тимчасову роботу (2–4 місяці).
• Трудові договори на сезонну роботу (протягом 6 місяців).
Детальніше розглянемо порядок укладання трудового договору, пов’язаного з 

тимчасовими, сезонними роботами та роботою за сумісництвом.
Тимчасові працівники приймаються на строк до 2 місяців, а для заміщення 

тимчасового працівника у зв’язку з хворобою до 4 місяців.
При укладанні договору таких працівників повинні попередити про тимчасову роботу. 

Випробування не проводиться. Тимчасовий працівник має право розірвати договір, 
попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 3 дні. Власник 
або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір у випадку: 

1. Зупинка робіт на строк більше одного тижня в зв’язку з причиною виробничого 
характеру.

2. Непоява на роботі працівника більше 2 тижнів підряд у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю.

3. Невиконання працівником без поважних причин трудових обов’язків, покладених 
на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.
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Трудовий договір є продовженим на невизначений строк, коли:
1) працівник проробив більше 2–4 місяців та жодна із сторін не наполягала на 

розірванні договору;
2) звільнений працівник приймається на роботу після перерви на те ж підприємство, 

якщо перерва не перевищує одного тижня.
Умови роботи сезонних працівників. Сезонні роботи – це роботи, які в зв’язку 

з кліматичними, природними умовами виконуються не цілий рік, а протягом періоду, 
який не перевищує 6 місяців. Такі працівники повинні бути попереджені при укладанні 
трудового договору про сезонний характер роботи.

Сезонні працівники мають право розірвати трудовий договір, попередивши про це 
власника або уповноваженого ним органу за 3 дні.

Власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір при:
• зупинці роботи на строк більше 2 тижнів;
• непояві на роботі більше 1 місяця в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Стаж роботи сезонних працівників вважається безперервним, якщо вони відробили 

сезон повністю та стали до роботи в зазначений строк. Час перерви між сезонними 
роботами не враховується, але й не переривається.

Перелік сезонних робіт визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 
28. 03. 1997 р. № 278 «Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей».

Перелік сезонних робіт і сезонних галузей:
1. Лісова промисловість і лісове господарство.
2. Торф’яна промисловість.
3. Сільське господарство.
4. Переробні галузі промисловості.
5. Санаторно-курортні заклади і заклади відпочинку.
Сумісництво – це виконання працівником, крім своєї основної роботи, іншої, 

регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної 
роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина 
(підприємця, приватної особи) за наймом.

Особливості:
1. Згода власника чи уповноваженого ним органу і профспілкового комітету за 

основним місцем роботи не потрібна.
2. Керівники державних підприємств, установ, організацій, їх заступники, керівники 

структурних підрозділів, їх заступники не мають право роботи за сумісництвом.
3. Оплата праці проводиться за кінцевим результатом за фактично виконаний обсяг 

робіт.
4. Звільнення з роботи за сумісництвом проводиться з підстав, передбачених зако-

нодавством, а також у разі прийняття працівника, який не є сумісником, чи обмеження 
сумісництва у зв’язку з особливими умовами та режимом праці без виплати вихідної 
допомоги.

5. Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним 
місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за невикористану відпустку 
провадиться сумісникам відповідно до чинного законодавства.

3. Контракт як особлива форма трудового договору

Відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП, особливою формою трудового договору є контракт, в 
якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), 
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умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання 
договору, у тому числі дострокового, можна встановлювати угодою сторін.

Контракт завжди має строковий характер (при цьому строк його дії визначається 
угодою сторін) і укладається в письмовій формі.

У п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19. 03. 1994 р. № 172 «Про 
впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» передбачено, що 
контрактна форма трудового договору застосовується у випадках, прямо передбачених 
чинним законодавством щодо працівників, які працюють або працевлаштовуються за 
трудовими договорами на визначений строк або на час виконання певної роботи.

Прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту 
власником або уповноваженим ним органом, громадянином (надалі – роботодавець) 
може здійснюватись у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямуватися 
на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, 
враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної 
відповідальності, правову і соціальну захищеність працівника.

Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним 
законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.

Роботодавець зобов’язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту.
Відповідно до ст. 24 КЗпП України, контракт укладається у письмовій формі і 

підписується роботодавцем та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за 
контрактом, оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і 
зберігаються у кожної із сторін контракту. Він набуває чинності з моменту його підписання 
або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений тільки за згодою 
сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) 
працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін. У ньому 
передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, 
строк дії контракту, права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й 
організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші 
умови, необхідні для виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами, з урахуванням 
специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, 
установи, організації чи роботодавця.

У контракті можуть також визначатися умови підвищення або зниження обумовленого 
сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за 
підсумками роботи за рік чи інший період.

З працівником у контракті можуть бути зафіксовані (в межах норм, що не суперечать 
цьому Положенню) особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт з 
урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.

Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу 
місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду 
та умови забезпечення працівника (у разі необхідності і його членів сім’ї) житловою 
площею або оплату витрат за найом (піднайом) житлового приміщення чи користування 
готелем.

Умови, які не можуть бути визначені контрактом:
1. Тривалість відпустки працівника меншою від встановленої законодавством для 

цієї категорії працівників;
2. Змінено порядок розгляду індивідуальних трудових спорів;
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3. Запроваджено по відношенню до працівника повної матеріальної відповідальності, 
крім випадків, передбачених ст. 134 КЗпП України.

У випадку розірвання з ініціативи роботодавця з підстав, установлених у контракті, 
але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 
ст. 36 КЗпП України, з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і 
контрактом.

У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, 
передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням 
відповідної сторони за два тижні.

Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у випадку його 
хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення 
роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання 
роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин.

За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може 
бути продовжено або укладено на новий строк.

У контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, 
підстави його розірвання.

Контракт повинен передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації 
моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у випадку дострокового 
розірвання контракту :

− працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем 
зобов’язань, передбачених контрактом;

− роботодавцем – з підстав, не передбачених чинним законодавством та конт-
рактом.

Контрактом може бути встановлено додаткові гарантії працівникові на випадок 
дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

 

4. Порядок прийому на роботу

Обов’язковою передумовою для укладання трудового договору є обопільна згода 
його сторін.

Для укладення трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт 
або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених 
законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан 
здоров’я та інші документи. 

Основним документом про трудову діяльність працівника на підприємстві, в установі, 
організації незалежно від форми власності й господарювання, а також у фізичної особи є 
трудова книжка. Її порядок оформлення, видачі та ведення регулюється КЗпПУ (ст. 48) 
та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом 
Мінпраці, Мін’юстом та Мінсоцзахисту від 29. 11. 1993 р. Відповідно до цих НПА, трудові 
книжки ведуться на всіх працівників, які уклали трудовий договір і пропрацювали понад 
5 днів, у т. ч. на осіб, які є власниками (співвласниками) підприємств, установ, організацій, 
селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також 
на позаштатних працівників за умови, якщо вони підлягають державному соціальному 
страхуванню. Окрім загальних відомостей, трудова книжка має чотири розділи: 
1) відомості про роботу; 2) відомості про нагородження; 3) відомості про заохочення; 
4) відомості про призначення пенсії. Вона є основним документом, що підтверджує 
трудовий стаж.
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Студенти повинні звернути увагу на ст. 25 КЗпП України, яка забороняє вимагати під 
час укладення трудового договору деякі відомості і документи (наприклад, відомості про 
національність, партійність).

Зарахування на роботу вважається з часу видання наказу, а в окремих випадках 
– з моменту допуску до роботи, якщо це дозволила особа, яка має право прийому і 
звільнення.

Порядок прийому на роботу має й такі особливості: випробувальний строк, спільна 
робота родичів, конкурентний відбір.

Під час укладення трудового договору може бути обумовлено угодою сторін 
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручають. 
Студентам потрібно вивчити ст. 26–28 КЗпП, знати строк випробування, яким категоріям 
працівників не встановлюється випробування під час прийняття на роботу, які наслідки в 
разі незадовільного результату випробування.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:
1) осіб, які не досягли 18 років;
2) молодих робітників після закінчення ПТУ та ТУ;
3) молодих спеціалістів після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних 

закладів;
4) звільнених в запас з армії чи альтернативної служби;
5) інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медично-соціальних 

комісій;
6) при переведенні на іншу роботу.
Як правило, випробування встановлюється до 3 місяців (для робітників – не більше 

1 місяця, в окремих випадках (для науковців, викладачів вищої школи, державних 
службовців – до 6 місяців). Якщо працівник в період випробування був відсутній на 
роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк 
випробування може бути продовжено на ту кількість часу, впродовж якого він був відсутній.

До особливого порядку прийняття на роботу також належить і спільна робота 
родичів. Власник має право запроваджувати обмеження щодо спільної роботи родичів, 
якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані 
одне одному.

Конкурентний відбір – ще одна особливість при прийомі на роботу. Він оголошується 
не менше як за місяць до його проведення. В оголошенні вказуються вимоги до 
претендентів на заміщення вакансії, перелік документів, які необхідно надати в конкурсну 
комісію. Вона, після розгляду документів усіх конкурентів, пропонує кандидатуру одного 
із них на розгляд власника (працедавця), який і приймає остаточне рішення.

5. Порядок переміщення та переведення на іншу роботу

Переміщення працівника не потребує згоди працівника на переміщення його на 
тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний 
підрозділ, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті в межах спеціальності, 
кваліфікації, посади, обумовленої трудовим договором, а також переміщення працівника 
на роботу, не протипоказану йому за станом здоров’я (ч. 2 ст. 32 КЗпП).

Переведення на іншу роботу вважається переведення на іншу роботу на тому ж 
підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, 
в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, 
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організацією допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, 
передбачених у ст. 33 і 34 КЗпП.

Тимчасове переведення – це переведення у випадку виробничої потреби для 
підприємства, установи, організації. Власник або уповноважений ним орган має право 
за згодою працівників переводити їх на строк до одного місяця на не обумовлену 
трудовим договором роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації або на 
іншому підприємстві, в установі, організації, але в тій же місцевості з оплатою праці за 
виконану роботу, але не нижчою від середнього заробітку за попередньою роботою. 
Таке переведення допускається для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або 
негайного усунення їх наслідків; для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі 
або псування державного або громадського майна та інших виняткових випадках, а 
також для заміни відсутнього працівника.

Тривалість переведення на іншу роботу для зміни відсутнього працівника не може 
перевищувати одного місяця протягом календарного року.

Його різновидом є тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою. У разі 
простою працівники переводяться з урахуванням їх спеціальності і кваліфікації на іншу 
роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на весь час простою або в інше 
підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості, на строк до одного 
місяця.

Відмова без поважних причин від такого переведення вважається порушенням 
трудової дисципліни. При переведенні на нижчеоплачувану роботу внаслідок простою 
за працівниками, які виконують норми виробітку, зберігається середній заробіток за 
попередньою роботою, а за працівниками, які не виконують норми або переведені на 
почасово оплачувану роботу, – їх тарифна ставка (оклад).

6. Підстави припинення трудового договору

Підставами припинення трудового договору є:
1) угода сторін;
2) закінчення строку (п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП), крім випадків, коли трудові відносини 

фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;
3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну 

(невійськову) службу;
4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст. 38, 39 КЗпП), з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41 КЗпП) або на вимогу профспілкового 
чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (ст. 45 КЗпП);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, 
організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з 
підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у 
зв’язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків 
умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт 
не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження 
даної роботи;

8) підстави, передбачені контрактом.
Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії 

трудового договору.
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У випадку зміни власника підприємства, а також у випадку його реорганізації (злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника 
продовжується. 

7. Підстави розірвання трудового договору 
з ініціативи працівника

Трудовий договір на невизначений строк (ст. 38 КЗпП) може бути розірваним:
а) за власним бажанням;
б) за власним бажанням, коли неможливе продовження роботи:

• переїзд на нове місце проживання;
• переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
• вступ до навчального закладу;
• неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
• вагітність;
• догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-

інвалідом;
• догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 

1 групи;
• вихід на пенсію;
• прийняття на роботу за конкурсом;
• з інших поважних причин.

в) якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про охорону 
праці, умови колективного та трудового договору.

Строковий трудовий договір (ст. 39 КЗпП) підлягає розірванню достроково: 
а) за угодою сторін;
б) за власним бажанням, коли неможливе продовження роботи:

• переїзд на нове місце проживання;
• переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
• вступ до навчального закладу;
• неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком;
• вагітність;
• догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-

              інвалідом;
• догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом

              1 групи;
• вихід на пенсію;
• прийняття на роботу за конкурсом;
• з інших поважних причин.

в) у випадкуі хвороби або інвалідності працівника, які перешкоджають виконанню 
роботи за договором;

г) порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, 
колективного або трудового договору.

Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк (ст. 39 
КЗпП) можливе, якщо після закінчення строку трудового договору (п. 2 і 3 ст. 23 КЗпП) 
трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія 
цього договору вважається продовженою на невизначений строк.
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Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком 
випадків, передбачених частиною другою ст. 23 КЗпП, вважаються такими, що укладені 
на невизначений строк, наприклад, сезонні, тимчасові роботи. 

8. Розірвання трудового договору з ініціативи власника                     
або уповноваженого ним органу

Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника у випадках 
(ст. 40 КЗпП):

• зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або 
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників;

• виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 
внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню 
даної роботи;

• систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, 
покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового 
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи 
громадського стягнення;

• прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого 
дня) без поважних причин;

• поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
• появи на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 

сп’яніння;
• нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок 

тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо 
законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) 
при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з 
трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посади) зберігається 
до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

• вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, 
встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до 
компетенції якого входить накладання адміністративного стягнення або застосування 
заходів громадського плану.

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов (ст. 
41 КЗпП) у випадках:

• одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, 
установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого 
підрозділу), його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, 
організації, його заступниками, а також службовими особами митних органів, державних 
податкових інспекцій, яким присвоєні персональні звання, і службовими особами 
державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами;

• винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, 
якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або уповноваженого 
ним органу;

• вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не 
сумісного з продовженням даної роботи.
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СХЕМИ 

Схема 6.4.1. Документи, які подають під час працевлаштування

Схема 6.4.2. Підстави припинення трудового договору

 
 Підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпПУ) 

угода сторін 

закінчення строку 

призов або вступ працівника на військову службу,  
скерування на альтернативну (невійськову) службу 

розірвання трудового договору з ініціативи працівника,  
з ініціативи власника або уповноваженого ним органу,  

або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого  
на представництво трудовим колективом органу 

переведення працівника, за його згоди, на інше підприємство,  
в установу, організацію або перехід на виборну посаду 

відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість 
разом з підприємством, установою, організацією,  

а також відмова від продовження роботи  
у зв’язку із зміною істотних умов праці 

набрання законної сили вироком суду, яким працівника 
засуджено (крім випадків умовного засудження і 

відтермінування виконання вироку) до позбавлення волі, 
виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, 

яке виключає можливість продовження даної роботи 

підстави, передбачені контрактом 

 
 Документи  

для працевлаштування 

заява на ім’я власника (працедавця) 

паспорт чи інші документи,  
що посвідчують особу 

(військовий квиток) 

трудова книжка  
(довідка з місця проживання) 

довідка про присвоєння 
ідентифікаційного номера 

диплом про освіту, посвідчення  
(за потреби) 

довідка про стан здоров’я 
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Розірвання трудового договору 
з ініціативи працівника (договір укладено 

на невизначений строк, ст. 38 КЗпП)

за власним бажанням 
працівника

за власним бажанням 
працівника, 

коли неможливе 
продовження роботи

за власним бажанням працівника, 
коли власник, або уповноважений ним 

орган не виконує законодавство про охоро-
ну праці, умови колективного договору

Схема 6.4.3. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Схема 6.4.4. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника

Розірвання трудового договору 
з ініціативи працівника 

(строкового договору, с. 39 КЗпП)

за власним бажанням 
(ст. 38 КПзП)

за власним бажанням, 
коли неможливе 

продовження роботи
(ст. 38 КЗпП)

у разі хвороби 
та інвалідності 
(ст. 39 КЗпП)

порушення власником або 
уповноваженим органом 

законодавства про працю, 
колективного або трудового 

договору (ст. 39 КЗпП)

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 

Зміни в орга-
нізації вироб-
ництва і праці, 
в тому числі 

ліквідації, 
реорганізації 
або перепро-
філювання 

підприємства, 
установи, 

організації, 
скорочення 
чисельності 
або штату 

працівників

Невідповідність 
працівника 

займаній посаді 
або виконуваній 
роботі внаслі-
док недостат-
ньої кваліфі-

кації або стану 
здоров’я, що 

перешкоджають 
продовженню 
даної роботи

Систематичне 
невиконання 
працівником 
без поваж-
них причин 
обов’язків, 

покладених на 
нього трудовим 
договором або 

правилами 
внутрішнього 

трудового роз-
порядку, якщо 
до працівника 

раніше за-
стосовувалися 

заходи дис-
циплінарного чи 

громадського 
стягнення

Прогул (в 
тому числі 
відсутності 
на роботі 
більше 

трьох годин 
протягом 
робочого 
дня) без 

поважних 
причин

Нез’явлення на 
ро боту протягом-
більш як чотирьох 

місяців підряд 
внас  лідок тимча-

сової непрацездат-
ності, не рахуючи 
відпустки по вагіт-
ності і родах, якщо 
законоджавством 
не встановлений 
три валіший строк 
збереження місця 
роботи при певно-
му захворюванні. 
За працівниками, 

які втратили 
працездатність у 

зв’язку з трудовим 
каліцтвом або 
професійним 

захворюванням, 
місце роботи 
збе рігається 

до відновлення 
пра цездатності 

або встановлення 
інвалідності

Поява на 
роботі в 

нетверезо-
му стані, у 

стані нарко-
тичного або 
токсичного 
сп’яніння

Вчинення 
за місцем 

роботи 
розкрадан-
ня майна 
власника, 
встанов-

леного ви-
роком суду, 
що набрав 
законної 
сили чи 

постановою 
органу, до 
компетен-
ції якого 
входить 

накладання 
адміністра-

тивного 
стягнення 

або за-
стосування 

заходів 
громадсько-

го впливу

Поновлення 
на роботі 

працівника, 
який раніше 
виконував 
цю роботу

Схема 6.4.5. Розірвання трудового договору з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу
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Додаткові підстави розірвання  
трудового договору з ініціативи власника 

або уповноваженого ним органу з окремими 
категоріями працівників за певних умов

Одноразове грубе порушення трудових 
обов’язків керівником підприємства, установи, 
організації (філіалу, представництва відділен-
ня та іншого відокремленого підрозділу), його 

заступниками, головним бухгалтером підприєм-
ства, установи, організації, його заступниками, 
а також службовими особами митних органів, 

державних податкових адміністрацій, яким при-
своєно персональні звання, і службовими осо-
бами державної контрольно-ревізійної служби 

та органів державного контролю за цінами

Винні дії працівника, 
який безпосередньо 

обслуговує грошові або 
товарні цінності, якщо 
ці дії дають підстави 
для втрати до віри до 
нього з боку власника 

або уповноваженого ним 
органу

Вчинення працівником, 
який виконує виховні 
функції, аморального 

проступку, не сумісного 
з продовженням 

даної роботи

Схема 6.4.6. Додаткові підстави розірвання трудового договору

Розірвання контракту

з ініціативи роботодавця з підстав, установлених у кот ракті, 
але не передбачених чинним законодавством

у разі невиконання або неналежного виконання сторонами 
зобов’язань, передбачених у контракті

на вимогу працівника у випадку його хвороби 
або інвалідності

у випадку порушення роботодавцем законодавства про 
працю, невиконання чи неналежного виконання робото-

давцем зобов’язань, передбачених контрактом, та з інших 
поважних причин

додаткові, крім установлених чинним законодавством, 
підстави його розірвання

Схема 6.4.7. Умови розірвання контракту
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Лісова промисловість і лісове господарство 

Торф’яна промисловість 

Сільське господарство 

Переробні галузі промисловості 

Санаторно-курортні заклади  
і заклади відпочинку 

Сезонні галузі (сезонні роботи) 

Схема 6.4.8. Види сезонних робіт та сезонних галузей

Переведення 
на іншу роботу

Постійне 
переведення

Тимчасове
переведення

у випадку
виробничої 

потреби

Тимчасове
переведення

у випадку
простою

Схема 6.4.9. Види переведень на іншу роботу
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує 
рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми профе-
сійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею вій-
ськова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується 
особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про над-
звичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров’я роботах 
забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Стаття 44. Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соці-

альних інтересів.
Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності 

забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей.
Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.
Заборона страйку можлива лише на підставі закону.
Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і ви-
робництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної 
щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визна-
чаються законом.

Стаття 46. Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпе-
чення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передба-
чених законом.

Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за 
рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та 
інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, при-
ватних закладів для догляду за непрацездатними.

Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, 
мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого за-
коном.

Кодекс законів про працю України
Глава III. Трудовий договір

Стаття 21. Трудовий договір.
Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації 

або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується 
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виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому 
розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган 
чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати 
умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 
колективним договором і угодою сторін.

Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом 
укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в 
установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором 
або угодою сторін.

Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки 
і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і 
організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть 
встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами 
України.

<…> Стаття 23. Строки трудового договору.
<…> Стаття 24. Укладення трудового договору.
<…> Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника 

або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.
Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були 

видані, але працівника фактично було допущено до роботи.
Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, 

організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути 
відмовлено в укладенні трудового договору.

Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним 
висновком запропонована робота, протипоказана за станом здоров’я.

Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та 
документи.

При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на 
роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, прописку та 
документи, подання яких не передбачено законодавством.

Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації.
Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж 

підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, 
подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку 
з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один 
одному.

На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок 
запровадження таких обмежень встановлюється законодавством.

Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу.
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування 

з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про 
випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти 

років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих 
спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової 
чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до 
рекомендації медико-соціальної експертизи. Випробування не встановлюється також при 
прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в 
установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу.
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Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством 
України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з 
відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного 
місяця.

Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено 
на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу.
Коли строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, то він вважається 

таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається 
лише на загальних підставах.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, 
на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі 
розірвати трудовий договір. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене 
працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

<…> Стаття 32. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці.
<…>У зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов 

праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну 
істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення 
або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування 
посад та інших – працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на 
продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 
36 цього Кодексу.

Стаття 33. Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим 
договором.

Тимчасове переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, 
допускається лише за його згодою.

Власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до 
одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо 
вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації 
наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, 
які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з 
оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою 
роботою.

У випадках, зазначених у частині другій цієї статті, забороняється тимчасове переведення 
на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести 
років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.

Стаття 34. Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою.
Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, 

необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
У разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням 

спеціальності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації на 
весь час простою або на інше підприємство, в установу, організацію, але в тій самій місцевості 
на строк до одного місяця.

<…> Стаття 36. Підстави припинення трудового договору.
<…> Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у 

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш 
високою кваліфікацією і продуктивністю праці.
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При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі 
надається:

1) сімейним – при наявності двох і більше утриманців;
2) особам, в сім’ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в 

установі, організації;
4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без 

відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських 

пропозицій;
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво 

або професійне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України, протягом п’яти років з часу повернення на 

постійне місце проживання до України;
9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які 

проходили альтернативну (невійськову) службу, – протягом двох років з дня звільнення їх зі 
служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це 
передбачено законодавством України.

Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного 
прийняття на роботу. <…>

Умови відновлення соціально-побутових пільг, які працівники мали до вивільнення, 
визначаються колективним договором. 

<…> Стаття 46. Відсторонення від роботи.
Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом 

допускається у разі: появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 
сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і 
перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених 
законодавством.

Стаття 47. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з 
працівником і видати йому трудову книжку. <…>

Стаття 48. Трудові книжки.
Трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, 

організації або у фізичної особи понад п’ять днів. Трудові книжки ведуться також на 
позаштатних працівників при умові, якщо вони підлягають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню.

Працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше 
п’яти днів після прийняття на роботу.

До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в 
роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться.

Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України.
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Типова форма контракту з працівником*
Затверджено наказом
Міністерства праці
від 15. 04. 1994 р. № 23
(Із змінами і доповненнями,
внесеними наказом
Міністерства праці України
від 12. 04. 1995 р. № 20)

Місто _______________                                                         «_____ » _________ 199 __ р.

Підприємство, установа, організація (громадянин)
_________________________________________________________________________

повна назва підприємcтва, установи, організації або
_________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця
в особі власника або уповноваженого ним органу ________________________________
(посада)
_________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин
_________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)
іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:
Працівник ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу ___________________________________________
_________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу підприємства, установи,
_________________________________________________________________________
організації: цех, відділ, лабораторія тощо)
за професією (посадою)**_____________________________________________________
(повне найменування професії, посади)
кваліфікацією ______________________________________________________________

(розряд, кваліфікаційна категорія)

Працівнику (не) встановлюється строк випробування
_________________________________________________________________________

(непотрібне викреслити)
_________________________________________________________________________

(тривалість строку випробування)

* Ця Типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.
** Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників 

професій, кваліфікаційних довідників посад.
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Загальні положення
1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові 

відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з 
боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

Обов’язки сторін
3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим 

контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і 
забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, 
колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до 
рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю 
обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони 
праці, строків її виконання тощо):__________________________________________________

5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні 
і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів 
про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, 
обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника, забезпечення 
інших умов праці тощо): _________________________________________________________

6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із 
зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівникові за роботу в 
небезпечних і шкідливих умовах праці: ____________________________________________
______________________________________________________________________________

Робочий час
7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.
8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий 

тиждень, погодинна робота тощо):
__________________________________________________________________________

(вказати потрібне)

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника
9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівникові встановлюється:
посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у
розмірі ___________ на місяць або у розмірі _________ за 1 годину роботи;
надбавка (доплата та інші виплати) ____________________________________________
                                           (вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі _________________ (у % до тарифної ставки, посадового окладу).
10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому 

встановлюється компенсація _____________________________________________________
                                                                                           (вказати вид, розмір)

11. Працівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
основна __________ днів,
додаткова _________ днів.
До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у
розмірі _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:
__________________________________________________________________________
                (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

Відповідальність сторін, вирішення спорів
13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим 

контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього 
контракту.

14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
15. Інші умови: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладення контрактів 
при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою № 170 Кабінету Міністрів 

України  від 19. 03. 1994 р.)

Зміни, припинення та розірвання контракту
16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною 

у письмовій формі.
17. Цей контракт припиняється:
1) після закінчення строку дії контракту;
2) за згодою сторін;
3) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених 

законодавством (ст. 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;
4) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених 

законодавством (ст. 39 КЗпП України) та цим контрактом;
5) на інших підставах, передбачених законодавством.
18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним 

законодавством:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
При розірванні контракту на підставах, не передбачених чинним законодавством, 

звільнення провадиться за п. 8 ст. 36 КЗпП України.
19.У випадку дострокового припинення контракту з не залежних від працівника причин, 

у тому числі розірвання контракту працівником – з причин невиконання чи неналежного 
виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем, – 
на підставах, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються 
відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної і матеріальної шкоди, заподіяної 
працівникові: __________________________________________________________________

20. За дострокового розірвання контракту у випадку невиконання чи неналежного 
виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з 
попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін 
продовжений або укладений на новий строк.

Підписи сторін

Коментар
Контрактна форма трудового договору застосовується у випадках, прямо передбачених чинним 

законодавством щодо працівників, які працюють або працевлаштовуються за трудовими договорами 
на визначений строк чи на час виконання певної роботи. Порядок укладення контрактів при прийнятті 
(найманні) на роботу працівників визначено Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 19. 03. 1994 р. № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового 
договору». Це Положення визначає:
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1. Порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників на підприємстві, в 
установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також до 
громадян.

2. Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України, контракт є особливою формою трудового 
договору, в якому термін його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), 
умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть 
встановлюватися угодою сторін.

3. Прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладення з ними контракту власником або 
уповноваженим ним органом, громадянином (далі – роботодавець) може здійснюватись у випадках, 
прямо передбачених чинним законодавством.

4. Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов 
для виявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й 
професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність 
працівника. 

5. Умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, 
угодами і колективним договором, вважаються недійсними. 

6. Роботодавець зобов’язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту. 
Особи, які за своїми службовими обов’язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, 

не мають права її розголошувати. Вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що 
регулюються чинним законодавством, та стосовно до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

7. Відповідно до ст. 24 КЗпПУ контракт укладається у письмовій формі, його підписують роботодавець 
і працівник, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. 

8. Контракт оформлюється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у 
кожної із сторін контракту. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано 
профспілковому чи іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для 
здійснення контролю за додержанням умов контракту. 

9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, 
і може бути змінений за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття (найняття) працівника на 
роботу з дня, встановленого у контракті за згодою сторін.

10. У контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, 
термін дії контракту, права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, 
підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання 
взятих на себе сторонами зобов’язань з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та 
фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

11. Умови оплати праці та матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт, 
визначаються угодою сторін.

Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством, угодами і 
колективним договором, і залежать від виконання умов контракту.

У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зниження обумовленого сторонами 
розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи 
інший період, участі у прибутках підприємства, установи, організації (якщо інше не передбачено чинним 
законодавством та їхніми статутами) чи громадянина-підприємця.

12. На основі Типової форми контракту з працівником у контракті можуть бути зафіксовані (в межах 
норм, що не суперечать цьому Положенню) особливі умови праці за окремими професіями і видами робіт, 
з урахуванням їхньої специфіки, професійних особливостей.

13. У контракті може бути передбачено додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені 
чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця.

14. Якщо умовами контракту передбачаються переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, 
сторони визначають контрактні умови, гарантії та компенсації такого переїзду та умови забезпечення 
працівника (а у випадку необхідності і членів його сім’ї) житловою площею або оплату витрат за наймання 
(піднаймання) житлового приміщення чи користування готелем.

15. У контракті визначається режим робочого часу і часу відпочинку працівника.
Тривалість відпустки працівника не може бути меншою від установленої законодавством для цієї 

категорії працівників.
16. Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний автомобіль, сторони 

передбачають умови виплати -відповідної компенсації.
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За згодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для 
виконання зобов’язань, узятих на себе сторонами.

17. У контракті можуть визначатися додаткові, крім установлених чинним законодавством, підстави 
його розірвання.

18. Контракт має передбачати зобов’язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної 
шкоди, заподіяної працівникові в разі дострокового розірвання контракту: 

працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, 
передбачених контрактом;

роботодавцем – на підставах, не передбачених окремо чинним законодавством та контрактом.
19. Контрактом може бути встановлено додаткові гарантії працівникові на випадок дострокового 

припинення контракту з незалежних від працівника причин.
20. Контрактом не може бути: 
змінено порядок розгляду індивідуальних спорів;
запроваджено стосовно працівника повної матеріальної відповідальності, крім випадків, 

передбачених ст. 134 КЗпПУ.
21. У випадку розірвання контракту з ініціативи роботодавця на підставах, установлених у контракті, 

але не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за п. 8 ст. 36 КЗпПУ, з урахуванням 
гарантій, установлених чинним законодавством і контрактом.

22. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених у 
контракті, його може бути достроково розірвано з попередженням відповідної сторони за два тижні.

23. Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника у впадку його хвороби або 
інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства 
про працю, невиконання чи неналежне виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених контрактом, 
та з інших поважних причин. Звільнення працівника в цьому випадку провадиться відповідно до ст. 39 
КЗпПУ.

24. За два місяці до закінчення строку чинності контракту за згодою сторін його може бути продовжено 
або укладено на новий строк. 

25. Спори між сторонами контракту розглядаються у встановленому чинним законодавством порядку.

ТЕСТИ
1. Тимчасовий трудовий договір укладається терміном:

а) до 2 місяців;
б) до 4 місяців;
в) до 6 місяців;
г) до 1 року;
д) до 2 років.

2. Письмова форма трудового договору є обов’язковою під час:
а) укладення контракту;
б) укладення трудового договору з неповнолітніми;
в) укладення трудового договору з пенсіонером;
г) організованого набору працівників;
д) укладення трудового договору з військовослужбовцем;

3. Випробування не встановлюється в разі влаштування на роботу:
а) осіб, які не досягли 18 років;
б) осіб, які не досягли 16 років;
в) молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
г) осіб, які закінчили курси перепідготовки;
д) молодших спеціалістів після закінчення середніх і вищих навчальних закладів;
е) осіб, звільнених у запас із військової служби;
є) осіб, звільнених із місць позбавлення волі;
ж) інвалідів, скерованих на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної 

експертизи. 
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ЗАВДАННЯ
1. Випускникові Львівського інституту банківської справи УБС НБУ 

О. Денису, прийнятому на посаду економіста, адміністрація банку «Копійка» встановила 
тримісячний випробувальний термін. За тиждень до його закінчення О. Денис захворів. 
Після одужання і повернення на роботу через три тижні його ознайомили з наказом про 
звільнення.

Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку.

2. Пані О. Лучишин працювала бухгалтером банку «Полтва». 12 лютого 2012 р. вона 
звернулась до адміністрації з проханням звільнити її за згодою сторін після закінчення 
2-тижневого терміну. 25 лютого О. Лучишин звернулася до адміністрації з проханням 
повернути її заяву про звільнення, але одержала відмову. 27 лютого 2012 р. адміністрація 
видала наказ про звільнення О. Лучишин за п. 1 ст. 36 КЗпПУ.

Чи правомірні дії адміністрації?

3. Після того, як працівники банку «Гривня» програміст Р. Рибак та бухгалтер 
С. Ле дахівська одружилися, керівник запропонував одному з них звільнитися, оскільки, 
мовляв, згідно з чинним законодавством, спільна робота родичів забороняється.

Дайте правовий аналіз ситуації.

4. Приймаючи на роботу Р. Біяна і С. Кусяка, відповідно, на посади економіста і 
електрика, адміністрація банку «Гривня» вимагала від них такі документи: паспорт; 
трудову книжку; диплом про закінчення ВНЗ; характеристику з попереднього місця 
роботи; довідку про стан здоров’я; партійний квиток.

Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх 
перерахованих документів? Як оформлюється прийняття на роботу працівників?

6. Власник малого приватного підприємства «Калина» видав розпорядження, в якому 
передбачалося таке: 1) для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма 
трудового договору; 2) начальник відділу кадрів повинен попередити у двотижневий 
термін працівників і укласти з ними контракти; 3) у випадку відмови укласти контракт 
– звільнення провадити за п. 1 ст. 40 КЗпПУ; 4) передбачити в контрактах повну 
матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству; 5) строк 
контракту встановлювати один рік.

Здійсніть правовий аналіз наведених положень розпорядження власника.

7. Панові В. Луцану, який влаштувався на роботу на посаду завідувача відділу 
інформації комерційного банку, було запропоновано: подати трудову книжку, паспорт, 
військовий квиток, диплом про вищу освіту, характеристику з останнього місця роботи, 
три рекомендації фахівців. Крім того, Луцан мусив пройти тестування, яке містило 500 
питань, що стосувалися професійних знань у галузі інформації, загальної ерудиції, способу 
мислення, особистісних якостей, сімейного життя і т. ін. Після тестування передбачалося 
проведення співбесіди з керівником банку. Але до співбесіди Луцана допущено не було, 
оскільки рішення комісії спеціалістів з приводу проведеного тестування було негативним. 
Йому було відмовлено у прийнятті на роботу за результатами тестування.

Проаналізуйте ситуацію і сформуйте правові питання, які з неї випливають. 
Наведіть законодавство про приймання на роботу. Які права підприємств (установ, 
організацій), зокрема приватних, зі встановлення умов професійного відбору під час 
прийняття на роботу?
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8. Банк «Євро» подав до місцевої газети «Місто і люди» оголошення такого змісту: 
«Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 23 років, з 
інтелігентними манерами, вільним володінням англійською мовою, комп’ютерною 
технікою».

Проаналізуйте це оголошення на предмет відповідності його трудовому 
законодавству.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Чи може власник вимагати від усіх працівників укладення контракту?
2. Закон забороняє власнику з’ясовувати національність свого майбутнього 

працівника. Ваше ставлення до цього.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Трудовий і колективний договори; порівняльний аналіз.
2. Контракт як особлива форма трудового договору.
3. Загальна характеристика особливостей трудового договору і порядку прийому на 

роботу.
4. Підстави припинення трудового договору.

КРОСВОРДИ
Кросворд 6.4.1

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

По вертикалі: 1. Суб’єкт трудових правовідносин (ключове слово).
По горизонталі: 1. Відсутність працівника без поважних причин на сво єму робочому 

місці впродовж усього робочого дня або щонайменше трьох годин безперервно; 2. 
Особ лива форма трудового договору; 3. Один із документів, який повинен подати 
працівник для укладення трудового договору;  4. Виконання працівником, окрім своєї 
основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи у вільний від основної роботи 
час; 5. Джерело трудового договору; 6. Сторона трудового договору; 7. Тимчасове 
доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації, 
посаді, які були обумовлені трудовим договором; 8. Термін, упродовж якого власник 
має право перевірити відповідність працівника роботі, яку йому буде доручено; 
9. Трудовий договір, що укладається на визначений термін.
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Кросворд 6.4.2
1

1
2

3
4

5
6

7
8

По вертикалі: 1. Особлива форма трудового договору (ключове слово).
По горизонталі: 1. Трудовий договір, що укладається на невизначений строк; 

2. Трудовий договір, що укладається на визначений строк; 3. Роботи, що у зв’язку 
з кліматичними, природними умовами виконуються не цілий рік; 4. Одна із сторін 
колективного договору; 5. Об’єкт трудових правовідносин; 6. Суб’єкт трудових 
правовідносин; 7. Одна із функцій трудового права. 8. Взаємні юридичні суб’єктивні 
права і обов’язки трудових правовідносин.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Означення поняття трудового договору міститься у статті 21 КЗпПУ, його сторонами 

є власник і працівник. Умови трудового договору поділяються на такі два види: необхідні 
(обов’язкові) і додаткові (факультативні). Договір, який укладається на невизначений 
строк, називається безстроковим. Особливою формою трудового договору є контракт. 
Порядок прийому на роботу може мати такі особливості: випробувальний строк, спільна 
робота родичів, конкурентний відбір. Основним документом, що підтверджує трудовий 
стаж, є трудова книжка, яка видається працівникові, який попрацював 5 днів.
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З а н я т т я   №  2 1
Тема 6.5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ 

ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

Основні поняття 
475 

Мета заняття
475

План
475

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
475

Словничок до теми
476

Конспект лекції
476

Схеми
480

Витяги із джерел та НПА
481

Конституція України – 481; Кодекс законів про працю 
України (гл. ІV. Робочий час, гл. V. Час відпочинку) – 482;                                                                                 

Закон України «Про відпустки» – 486

Тести
492

Завдання
492

Питання для роздумів та обговорення
493

Теми повідомлень та рефератів
494

Кросворди
494

Правовий диктант
495
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Робочий час, нормальний робочий час, скорочений робочий час, неповний робочий 

час, надурочні роботи, ненормований робочий час, режим робочого часу, час відпочинку, 
перерва впродовж робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні, святкові і неробочі дні, 
відпустки, щорічна відпустка, основна відпустка, додаткова відпустка, творча відпустка, 
соціальна відпустка, відпустка без збереження зарплати, календарний період.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Закріпити знання студентів з попередніх тем трудового права і доповнити новими – з 

двох важливих інститутів цієї галузі права – робочий час і час відпочинку, наголошуючи 
при цьому на їх практичній актуальності.

ПЛАН
1. Робочий час та його класифікація.
2. Час відпочинку та його види.
3. Відпустки.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Календар (лат. calendarium – боргова книжка) – періодичне довідкове видання з 

послідовним переліком днів, тижнів, місяців даного року, а також іншими відомостями 
різного характеру.

Конфлікт (лат. confl ictus – зіткнення) – зіткнення протилежних інтересів, поглядів, 
прагнень; незгода, суперечність, спір, що загрожує ускладненнями.

Режим (франц. regime) – 1) державний лад, спосіб правління; 2) точно встановлений 
розпорядок життя, праці, відпочинку, харчування, сну тощо.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Встановлення робочого часу і часу відпочинку в Україні передбачено ст. 45 Конституції 

України, Кодексом законів про працю України, іншими нормативно-правовими актами. 
Правове регулювання цих інститутів галузі трудового права зумовлене такими факторами 
як виконання кожним працівником необхідної кількості праці, забезпечення охорони праці 
та реалізації працівником права на відпочинок.

1. Робочий час

У навчальній та науковій літературі можна знайти кілька означень робочого часу.
Робочий час – це встановлений законом час, упродовж якого працівник повинен 

виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, і дотримувати правил 
внутрішнього трудового розпорядку підприємства (установи, організації).

Робочий час – це час, встановлений законом, протягом якого працівник 
зобов’язаний виконувати свої трудові функції згідно з трудовим договором та 
правилами внутрішнього трудового розпорядку в певний календарний період. Робочий 
час має конкретне вираження в робочому дні, робочій зміні, робочому тижні, місяці, 
році. 

Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, 
впродовж якого працівник, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, 
графіка роботи або умов трудового договору, повинен перебувати на своєму робочому 
місці і виконувати свої трудові обов’язки. 

Робочий час можна класифікувати так: 
1) нормальний (повний, нормований);
2) скорочений;
3) неповний;
4) надурочний (неосновний);
5) ненормований.
Згідно із ст. 50 КзпПУ, нормальна (повна) тривалість робочого часу становить 

40 годин на тиждень, але на рівні окремого підприємства ця кількість годин може бути 
зменшена, якщо це передбачено умовами трудового договору.

Скорочений робочий час установлюється для окремих категорій працівників 
(ст. 51 КЗпПУ). Так, для працівників у віці до 16 років він має не перевищувати 24 годин. 
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від 
навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, 
встановленої для осіб відповідного віку. У віці від 16 до 18 років, а також для працівників 
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зі шкідливими умовами праці, учителів, викладачів, лікарів – не більше ніж 36 годин на 
тиждень. Такий робочий час може встановлюватися і для жінок, які мають дітей у віці до 
14 років або дитину-інваліда, для осіб, що виконують роботу в нічний час (з 22 години 
до 6 години ранку). Різниця в оплаті компенсується за рахунок коштів підприємства 
(організації, установи).

Неповний робочий час встановлюється за домовленістю між сторонами (ст. 56 
КЗпПУ). Поділяється на два види: неповний робочий тиждень і неповний робочий 
день. Наприклад, установлюється для працівників, які з об’єктивних і поважних причин 
(стан здоров’я, догляд за дітьми до 12 років або дітьми-інвалідами, іншими членами 
сім’ї, навчання) не можуть працювати повний робочий день. Оплата праці здійснюється 
відповідно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Робота в умовах неповного 
робочого часу не має наслідком жодних обмежень обсягу трудових прав працівників.

Надурочний, або неосновний, робочий час установлюється для відповідної 
категорії працівників і посад лише за розпорядженням адміністрації, у виняткових 
випадках, для виконання певних робіт, вичерпний перелік яких міститься у ст. 62 КЗпПУ. 
Це:

1. При проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відведення 
громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків.

2. При проведенні громадсько необхідних робіт із водопостачання, газопостачання, 
опалення, освітлення, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або 
несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування.

3. При необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин 
чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена у 
нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або знищення 
державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту 
машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення 
робіт для значної кількості трудящих.

4. При необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою 
недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах 
відправлення чи призначення.

5. Для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота 
не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний 
негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником.

Загальна кількість надурочних робіт має не перевищувати 4 годин упродовж двох 
днів підряд і 120 годин на рік на працівника. До цих робіт забороняється залучати вагітних 
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, осіб, які не досягли 18 років, осіб, які 
поєднують працю з навчанням у дні занять. Жінки, які мають дітей у віці від 3 до 14 років, 
а також інваліди можуть бути залучені до надурочних робіт тільки за власною згодою.

Установлення ненормованого робочого часу зумовлюється виробничою 
необхідністю і поширюється на такі категорії працівників: технічний, господарський 
персонал, інструктори з туризму, екскурсоводи, страхові агенти, інкасатори, судові 
виконавці та інші. Компенсується додатковою відпусткою. Перелік професій і посад із 
ненормованим робочим часом включається в колективні договори. А відтак працівники 
у випадках виробничої необхідності можуть в окремі дні виконувати роботу за межами 
нормальної тривалості робочого часу, що не визнається надурочною, ця робота 
компенсується додатковою відпусткою або збільшенням тривалості щорічної відпустки.

Далі студентові слід зосередитись на з’ясуванні режиму робочого часу. Під ним 
слід розуміти норми робочого часу впродовж певного періоду. Він встановлюється 
локальним правовим актом (графіком, розпорядком) ї є обов’язковим для працівників 
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трудового колективу впродовж доби, тижня та інших календарних періодів. Залежно від 
сфери застосування режим робочого часу поділяється на загальний і спеціальний. До 
загального належить п’яти- і шестиденний робочий тиждень. Спеціальний застосовується 
лише у виняткових випадках і стосується певного кола осіб, скажімо, з ненормованим 
робочим днем.

Трудове законодавство дозволяє поділ робочого дня на частини (розділений робочий 
день). Зокрема, для працівників сфери обслуговування, сільського господарства, водіїв 
громадського транспорту тощо.

2. Час відпочинку

Час відпочинку – це вільний від роботи час, який працівник може використовувати 
на власний розсуд.

Час відпочинку становить частину календарного періоду, упродовж якого 
працівник відповідно до закону звільняється від виконання трудових обов’язків і яку 
він може використовувати для задоволення власних інтересів і відновлення своєї 
працездатності.

До часу відпочинку зараховують:
1) перерви для відпочинку і харчування; зміни (перерви впродовж робочого дня);
2) щоденний відпочинок (міжденна перерва, міжзмінна перерва);
3) вихідні дні (щотижневі вихідні, щотижневий відпочинок повинні тривати не менше 

42 год.);
4) святкові і неробочі дні;
5) відпустки.
Перерва для відпочинку і харчування надається працівникам, як правило, через 

4 години після початку роботи і не може тривати більше ніж 2 години, не включається 
в робочий час (ст. 66 КЗпПУ). Для відповідних категорій працівників щодві години 
передбачається перерва для обігріву, а також годування дітей у віці до 1,5 року. Ці 
перерви входять у робочий час (ст. 183 КЗпПУ).

Під щоденним відпочинком розуміється час від закінчення роботи одного дня і до 
її початку наступного.

За п’ятиденного робочого тижня працівникам надаються два вихідні дні, за 
шестиденного – один. Загальним вихідним днем є неділя. Робота у вихідні дні 
забороняється. Залучення окремих працівників у ці дні роботи працедавець має погодити 
з профспілковим комітетом і оформити своїм письмовим наказом (розпорядженням), 
але тільки тоді, коли йдеться про виняткові випадки, передбачені ст. 71 КЗпПУ. Робота 
працівника у вихідні дні компенсується за згодою сторін вихідним днем або оплатою в 
подвійному розмірі.

Перелік святкових і неробочих днів установлюється ст. 73 КЗпПУ. Це: 
• 1 січня – Новий рік;
• 7 січня – Різдво Христове;
• 8 березня – Міжнародний жіночий день;
• 1–2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;
• 9 травня – День Перемоги;
• 28 червня – День Конституції України;
• 24 серпня – День незалежності України.
Кодекс урегульовує відпочинок у дні інших релігійних свят (Великдень, Трійця), а 

також працівників, які не належать до православних громад.
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3. Відпустки

Розглядаючи питання про відпустки, треба звернутись до Закону України «Про 
відпустки», який установлює таке.

1. Щорічні повні відпустки:
− основна відпустка (ст. 6);
− додаткова відпустка за роботи із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7);
− додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8);
− інші додаткові відпустки.
2. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст. 13, 14, 15).
3. Творча відпустка (ст. 16).
4. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях (ст. 16)
5. Соціальні відпустки:
− відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 17);
− відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18);
− відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (ст. 18);
− додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (ст. 19).
6. Відпустка без збереження заробітної плати (ст. 25, 26).
Детальніше спинимось на найпоширенішому виді відпусток – щорічних повних. 

Їх надають працівникам із збереженням місця роботи (посади) і середнього заробітку. 
Право на першу відпустку у працівника виникає після шести місяців роботи. Черговість 
цих відпусток визначається графіком, який затверджує власник або уповноважений ним 
орган за погодженням із профспілковим комітетом чи іншим, що уповноважений трудовим 
колективом, органом і доводиться до відома всіх працівників.

Тривалість такої відпустки становить не менш як 24 календарні дні з наступним 
переходом до надання відпустки більшої тривалості. Працівникам, які не досягли 
18-річного віку, щорічна відпустка надається тривалістю один календарний місяць. 

Законодавством також передбачено додаткові відпустки (ст. 76 КЗпПУ).
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці тривалості 

до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з 
неминучим впливом на здоров’я за списком виробництв, затвердженим Кабінетом 
Міністрів України.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:
1) категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищенням нервово-емоційним 

та інтелектуальним навантаженням – тривалістю до 35 календарних днів;
2) працівникам з ненормованим робочим днем – тривалістю до 7 календарних днів 

згідно зі списком посадових відпусток.
3) працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальних 

школах, професійно-технічних закладах, вищих закладах освіти в аспірантурі.
Далі слід дати характеристику інших видів відпустки.
Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертацій, написання 

підручників та в інших випадках, передбачених законом.
Соціальні відпустки надаються на підставі:
• медичного висновку у зв’язку з вагітність та пологами;
• для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
• додаткові відпістки працівнику, який має 2 або більше дітей до 15 років або 

дитину-інваліда.
Відпустка без збереження заробітної плати надається працівникові в 

обов’язковому порядку – матері (або батьку, що виховує дітей без матері), 
ветеранам війни, інвалідам, пенсіонерам і таке інше; за згодою сторін, за сімейними 
обставинами та з інших причин.
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СХЕМИ

Схема 6.5.1. Режими робочого часу

Схема 6.5.2. Види відпусток

 Відпустки 

Щорічні  

основні додаткові 

Без збереження зарплати 

− за роботу  
у шкідливих  
та важких умовах 
праці; 

− за особливий 
характер праці 

Cоціальні  

− відпустка у зв’язку  
з вагітністю  
та пологами; 

− відпустка 
працівників,  
що мають дітей; 

− відпустка для догляду  
за дитиною  
до досягнення нею  
3-річного віку 

− надаються  
в обов’язковому порядку; 

− надаються за згодою 
сторін 

Творчі  У зв’язку  
з навчанням 

 Режими робочого часу 

Загальні  Спеціальні 

- п’ятиденний робочий тиждень 
- шестиденний робочий тиждень 
- підсумковий облік робочого часу 

- ненормований робочий день 
- поділ робочого дня на частини 

Робочий час

нормований скорочена тривалість
робочого часу

неповний 
робочий час

ненормований 
робочий час

Схема 6.5.3. Види робочого часу
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

Стаття 45. Кожен, хто працює, має право на відпочинок.
Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної 

щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і 
виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної 
щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права 
визначаються законом.

ЧАС 
ВІДПОЧИНКУ

перерва 
протягом 

робочого дня

міжденні
(міжзмінні)
перерви

щотижневі 
вихідні

щорічні 
відпустки

святкові 
дні

ВИДИ
ВІДПУСТОК

основні
додаткові

(шкідливі умови 
праці)

додаткові
(особливий 

характер праці)
інші передбачені 
законодавством

творча

соціальна

без збереження 
заробітної плати

Схема 6.5.4. Види часу відпочинку
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Кодекс законів про працю України
Глава ІV. Робочий час

Стаття 50. Норма тривалості робочого часу.
Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на 

тиждень.
Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати 

меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині першій цієї статті.
Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу.
Скорочена тривалість робочого часу встановлюється:
1) для працівників 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 в період канікул) – 24 години на тиждень.
Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від 

навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, 
передбаченої в абзаці першому цього пункту для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці, – не більш як 
36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких 
дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому 
законодавством.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для 
окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів 
на підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або 
дитину-інваліда.

Стаття 52. П’ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи. 
<…>

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів.
Напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73) тривалість роботи працівників, 

крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при 
п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може 
перевищувати 5 годин.

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час.
При роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну 

годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення 
робочого часу (пункт 2 частини першої і частина третя статті 51).

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за 
умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах 
при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.
Стаття 55. Заборона роботи в нічний час 
Забороняється залучення до роботи в нічний час:
1) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176);
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);
3) інших категорій працівників, передбачених законодавством.
Робота жінок в нічний час не допускається, за винятком випадків, передбачених статтею 

175 цього Кодексу. Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, 
що це не суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).

Стаття 56. Неповний робочий час.
За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встанов-

люватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний 
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робочий тиждень. На просьбу вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти 
років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуванням, або здійснює 
догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, власник або уповноважений 
ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий 
тиждень.

Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або 
залежно від виробітку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу 
трудових прав працівників.

Стаття 57. Початок і закінчення роботи. <…>
Стаття 58. Робота змінами. <…>
Стаття 59. Перерви між змінами. <…>
Стаття 60. Поділ робочого дня на частини. 
На роботах з особливими умовами і характером праці в порядку і випадках, передбачених 

законодавством, робочий день може бути поділений на частини з тією умовою, щоб загальна 
тривалість роботи не перевищувала встановленої тривалості робочого дня. 

Стаття 61. Підсумований облік робочого часу.
На безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих 

виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами 
виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників 
щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним 
органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, 
установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість 
робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (статті 
50 і 51).

Стаття 62. Обмеження надурочних робіт.
Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад 

встановлену тривалість робочого дня (статті 52, 53 і 61). <…>
Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт.
До надурочних робіт (стаття 62) забороняється залучати:
1) вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 176);
2) осіб, молодших вісімнадцяти років (стаття 192);
3) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і професійно-технічних училищах 

без відриву від виробництва, в дні занять (стаття 220).
Законодавством можуть бути передбачені і інші категорії працівників, що їх забороняється 

залучати до надурочних робіт.
Жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, можуть 

залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою (стаття 177).
Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їх згодою і за умови, що це не 

суперечить медичним рекомендаціям (стаття 172).
Стаття 64. Необхідність одержання дозволу виборного органу первинної профспілкової 

організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації для проведення 
надурочних робіт.

Надурочні роботи можуть провадитися лише з дозволу виборного органу первинної 
профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації. 

Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт.
Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин 

протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.
Власник або уповноважений ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного 

працівника.
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Глава V. Час відпочинку
Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування. <…>
Стаття 67. Вихідні дні. 
При п’ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а 

при шестиденному робочому тижні – один вихідний день.
Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при п’ятиденному робочому 

тижні, якщо він не визначений законодавством, визначається графіком роботи підприємства, 
установи, організації, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації, і, як правило, має 
надаватися підряд з загальним вихідним днем.

У випадку, коли святковий або неробочий день (стаття 73) збігається з вихідним днем, 
вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов’язаних з 
обслуговуванням населення. 

На підприємствах, в установах, організаціях, де робота не може бути перервана в 
загальний вихідний день у зв’язку з необхідністю обслуговування населення (магазини, 
підприємства побутового обслуговування, театри, музеї і інші), вихідні дні встановлюються 
місцевими Радами народних депутатів.

Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях. <…>
Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку. 
Тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не менш як сорок дві 

години. 
Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи.
Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці 

дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових 
випадках, що визначаються законодавством і в частині другій цієї статті.

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових 
випадках:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих 
аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу 
життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання 
яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому 
або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання 
або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і 
призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом 
(розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день.
Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня 

відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.
Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 цього Кодексу.
Стаття 73. Святкові і неробочі дні. 
Встановити такі святкові дні:
1 січня – Новий рік
7 січня – Різдво Христове
8 березня – Міжнародний жіночий день
1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих
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9 травня – День Перемоги
28 червня – День Конституції України
24 серпня – День незалежності України.
14 жовтня – День захисника України.
Робота також не провадиться в дні релігійних свят:
7 січня – Різдво Христове
один день (неділя) – Пасха (Великдень)
один день (неділя) – Трійця.
За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих 

в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують 
відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з 
відпрацюванням за ці дні.

У дні, зазначені у частинах першій і другій цієї статті, допускаються роботи, припинення 
яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, 
організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються 
роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього 
Кодексу.

Робота у зазначені дні компенсується відповідно до статті 107 цього Кодексу.
Стаття 74. Щорічні відпустки.
Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також 
працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) 
відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки. 
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних 

дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 

31 календарний день.
Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша 

тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути 
меншою за передбачену частиною першою цієї статті.

Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість. 
Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:
1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;
2) за особливий характер праці;
3) в інших випадках, передбачених законодавством.
Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються 

нормативно-правовими актами України.
Стаття 77. Творча відпустка.
Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються 

Кабінетом Міністрів України.
Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до щорічних відпусток. <…>
Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості 

щорічних відпусток. <…>
Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки. 
Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються 

працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в 
установі, організації. <…>

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки. 
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:
1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового 

повідомлення працівника про час надання відпустки (частина п’ята статті 79 цього Кодексу);
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2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати 
працівнику за час щорічної відпустки (частина третя статті 115 цього Кодексу).

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:
1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
2) виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно із 

законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням 
заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;
4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням. <…>
Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи. <…> 
Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. <…>
Стаття 83. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. <…>
Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати. 
У випадках, передбачених статтею 25 Закону України «Про відпустки», працівнику за його 

бажанням надається в обов’язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без 

збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником 
або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

 

Закон України «Про відпустки»

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і 
порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров’я, а також 
для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного 
розвитку особи. 

Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Законодавство про відпустки .
Державні гарантії та відносини, пов’язані з відпусткою, регулюються Конституцією України 

(254к/96-ВР), цим Законом, Кодексом законів про працю України (322-08), іншими законами та 
нормативно-правовими актами України. 

Стаття 2. Право на відпустки.
Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності 
та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі – 
підприємство). 

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на 
відпустки нарівні з громадянами України. 

Право на відпустки забезпечується: 
гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період 

місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом; 
забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених 

статтею 24 цього Закону. 
Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення.
За бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової 

дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою 
звільнення в цьому разі є останній день відпустки. 

У разі звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового договору 
невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки 
повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність 
трудового договору продовжується до закінчення відпустки. 
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Стаття 4. Види відпусток. <…>
Стаття 5. Визначення тривалості відпусток.
Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та нормативно-

правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в 
календарних днях. 

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України) при визначенні 
тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стат-
тя 19 цього Закону), не враховуються. (Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 2000.)

Розділ II. Щорічні відпустки
Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість. <…>
Стаття 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці 

та її тривалість. <…>
Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер  праці та її тривалість. <…>
Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку. <…>
Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток. <…>
Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки. <…>
Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки. <…>

Розділ III. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творча відпустка. 
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

(Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом  № 1724-VI (1724-17) від 
17.11.2009.)

Стаття 13. Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх  навчальних закладах.
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх 

(змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх 
школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання: 

1) випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів;
2) випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарних дні;
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах – від 4 до 6 календарних днів без 

урахування вихідних. 
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається 

додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів. 
Стаття 14. Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах.
Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних 

навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання 
іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. (Стаття 14 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 2000.)

Стаття 15. Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних 
закладах післядипломної освіти та аспірантурі.

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних 
закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані 
відпустки: 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних 

днів,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів; 
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2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних 
днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних 
днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів; 
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від 

рівня акредитації – 30 календарних днів; 
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються 

у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого 
рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів 
акредитації – чотири місяці. 

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу 
(наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах 
післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні 
підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і 
наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації. (Статтю 15 
доповнено частиною згідно із Законом № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 2000.)

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або 
без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік 
додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит. 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання – один 
вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної 
плати працівника. 

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 
формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може 
встановлюватись інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням. 

Відпустки, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, 
надаються впродовж навчального року. (Статтю 15 доповнено частиною шостою, згідно із 
Законом № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 2000.)

(Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 2000.)
Стаття 15-1. Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових 

органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю до 6 календарних днів.

(Закон доповнено статтею 15-1, згідно із Законом № 1096-IV (1096-15) від 10. 07. 2003.)
Стаття 16. Творча відпустка.
Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання 

підручників та в інших випадках, передбачених законодавством. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються 

Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 16-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях.
Відпустка для підготовки та участі в змаганнях надається працівникам, які беруть участь 

у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. 
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в 

змаганнях встановлюються Кабінетом Міністрів України.
(Закон доповнено статтею 16-1, згідно із Законом № 1724-VI (1724-17) від 17. 11. 2009.)
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Розділ IV. Соціальні відпустки
Стаття 17. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з 

вагітністю та пологами тривалістю: 
1) до пологів – 70 календарних днів;
2) після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і 

більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. 
Особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з пологового будинку, 

надається відпустка з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів 
– при усиновленні двох і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома батьками 
вказана відпустка надається одному з батьків на їх розсуд. (Частина друга статті 17 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 1114-IV (1114-15) від 10. 07. 2003.)

Стаття 18. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею  трирічного віку.
Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй 

надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 
Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану 

відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої 
тривалості. 

Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, 
бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка 
усиновила чи взяла під опіку дитину, та одним із прийомних батьків.

(Частина третя статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1959-VI (1959-17) 
від 10. 03. 2010.)

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у період перебування 
їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого 
часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період 
відпустки для догляду за дитиною. 

Стаття 18-1. Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини.
Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 

піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з 
усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів – при усиновленні 
двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили 
рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їх 
розсуд). (Частина перша статті 18-1 у редакції Закону № 2824-VI (2824-17) від 21. 12. 2010.)

Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини за 
умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання 
законної сили рішенням про усиновлення дитини.

(Закон доповнено статтею 18-1, згідно із Законом № 573-VI (573-17) від 23. 09. 2008.)
Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або 

яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й 
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину 
під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу 
законів про працю України (322-08).

(Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2128-IV (2128-
15) від 22. 10. 2004, № 1343-VI (1343-17) від 19. 05. 2009, № 1959-VI (1959-17) від 10. 03. 2010.)

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може 
перевищувати 17 календарних днів.

(Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1343-VI (1343-17) 
від 19. 05. 2009.)

(Стаття 19 у редакції Закону № 490-IV (490-15) від 06. 02. 2003.) 
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Стаття 20. Порядок надання соціальних відпусток.
Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 

126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та в 
разі ускладнення пологів). Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично 
використаних до пологів. 

До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган 
зобов’язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи 
в поточному робочому році. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою 
жінки або осіб, зазначених у частині третій статті 18 цього Закону, повністю або частково 
в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або 
уповноваженого ним органу. 

Особам, зазначеним у частині третій статті 18 цього Закону (крім осіб, які усиновили 
чи взяли дитину під опіку у встановленому законодавством порядку, прийомних батьків), 
відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на підставі 
довідки з місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона вийшла на роботу 
до закінчення терміну цієї відпустки і виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено 
(із зазначенням дати).

(Частина четверта статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1959-VI 
(1959-17) від 10. 03. 2010.)

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається 
працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у 
прийомних сім’ях).

(Частина п’ята статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1959-VI (1959-17) 
від 10. 03. 2010.)

Відпустка у зв’язку з усиновленням дитини віком старше трьох років надається за заявою 
особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється 
наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

(Статтю 20 доповнено частиною згідно із Законом № 573-VI (573-17) від 23. 09. 2008.)
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад щорічні відпустки, 

передбачені статтями 6, 7 і 8 цього Закону, а також понад щорічні відпустки, встановлені 
іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або 
продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону. (Частина статті 20 із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 2000.)

Розділ V. Оплата відпусток
Стаття 21. Порядок оплати відпусток.
Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до 

її початку. <…>
Стаття 22. Відрахування із заробітної плати за час відпустки. <…>
Стаття 23. Кошти на оплату відпусток. <…>
Стаття 24. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. <…>

Розділ VI. Відпустки без збереження заробітної плати
Стаття 25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в 

обов’язковому порядку 
Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в 

обов’язковому порядку: 
1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого 

перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або 
дитину-інваліда, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
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2) чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, – тривалістю до 
14 календарних днів;

3) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 
19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною 
в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі 
якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення 
дитиною шістнадцятирічного віку (Пункт 3 статті 25 у редакції Закону № 2318-IV (2318-15) 
від 12. 01. 2005.)

3-1) матері або іншій особі, зазначеній у частині третій статті 18 цього Закону, для догляду 
за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території;

(Частину першу статті 25 доповнено пунктом 3-1, згідно із Законом № 2169-VI (2169-
17) від 11. 05. 2010.)

4) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та особам, 
на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” (3551-12), – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;

5) особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, – тривалістю до 
21 календарного дня щорічно;

6) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;
7) інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
8) особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів;
9) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків 

(вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних 
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних 
– тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця 
поховання та назад;

10) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, – тривалістю, визначеною у 
медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

11) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування – тривалістю, 
визначеною у медичному висновку;

12) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю 
15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження 
навчального закладу та назад;

13) працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або 
без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва 
в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, – тривалістю, необхідною 
для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;

14) сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
15) ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
16) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну 

та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, – 
тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання 
шестимісячного терміну безперервної роботи (Пункт 16 частини першої статті 25 у редакції 
Закону № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 2000.)

17) працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, 
розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, 
необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі.

За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для 
супроводження кожної дитини.

(Частину першу статті 25 доповнено пунктом 17, згідно із Законом № 2622-IV (2622-
15) від 02. 06. 2005.) 

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом 
четвертого року навчання надається за їх бажанням один вільний від роботи день на тиждень 
без збереження заробітної плати. 
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Стаття 26. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін.
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без 

збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником 
або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік. 

(Частину другу статті 26 виключено на підставі Закону № 2073-III (2073-14) від 02. 11. 
2000.)

Розділ VII. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства 
про відпустки та відповідальність за його порушення

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки.
Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюють спеціально уповноважені 

на те державні органи та інспекції, які є незалежними у своїй діяльності від власника або 
уповноваженого ним органу. 

Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї 
компетенції центральні та місцеві органи державної виконавчої влади та профспілкові органи. 

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про відпустки 
здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами. 

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки.
Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з 

законодавством. 

Розділ VIII. Заключні положення
Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток.
Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому 

законодавством про працю. 

ТЕСТИ
1. Нормальна (повна) тривалість робочого часу впродовж тижня становить:

а) 36 годин;
б) 40 годин;
в) 41 годину;
г) законом не встановлено.

2. Скорочений робочий час встановлюється для таких категорій працівників:
а) які досягли пенсійного віку;
б) які не досягли 18-річного віку;
в) які працюють на виробництві зі шкідливими умовами праці;
г) лікарів, учителів;
д) усі відповіді – правильні.

3. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є різновидом:
а) щорічної відпустки;
б) творчої відпустки;
в) соціальної відпустки;
г) відпустки без збереження заробітної плати.

ЗАВДАННЯ
1. Одержавши виклик Львівського інституту банківської справи Університету 

банківської справи НБУ на сесію, економіст банку «Радич» М. Комарівська написала 
заяву про надання їй додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Адміністрація відмовила 
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їй у наданні такої відпустки, мотивуючи це тим, що та використала вже основну відпустку, 
неможливістю замінити її іншим працівником. М. Комарівська звернулася зі скаргою до 
комісії з трудових спорів. 

Яким на вашу думку, має бути рішення комісії з трудових спорів?

2. Зборам трудового колективу ПП «Вирва» його адміністрація запропонувала 
ухвалити Правила внутрішнього розпорядку, які, зокрема, передбачали:

• тривалість робочого часу для найманих працівників упродовж тижня – 36 годин;
• тривалість робочого часу для жінок, які виховують дітей у віці до 14 років, – 

35 годин;
• оплату праці здійснювати за практично відпрацьований час.
Чи відповідають, на вашу думку, зазначені пропозиції чинному законодавству?

3. Бухгалтер ТзОВ «Вігор» З. Варшавський звернувся до адміністрації із заявою, в 
якій наголосив надати йому вихідний день 25 грудня для відзначення Різдва Христового 
за католицьким обрядом. Своє прохання він мотивував своєю належністю до католицької 
конфесії. ТВО директора товариства І. Іваненко не задовольнив його прохання, поси-
лаючись на те, що трудове законодавство для святкування Різдва Христового неробочим 
днем встановлює 7 січня. 

Прокоментуйте цю ситуацію щодо її відповідності чинному законодавству. 

4. Водій В. Блідий працював на інкасаторській машині 9 годин 30 хвилин поспіль. 
Коли він зібрався поставити машину в гараж, керівник інкасації наказав йому працювати 
ще три години. Він відмовився виконати це розпорядження, мотивуючи це перевтомою, 
яка може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Наступного дня йому було 
оголошено догану.

Дайте правову оцінку діям водія та адміністрації інкасації.

5. У Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи НБУ на 
2013/14 навчальний рік було сформовано дві навчальні групи: 501-УФЕБм («Управління 
фінансово-економічною безпекою») і 501-БАм («Бізнес-адміністрування»). Спеціально 
для них заняття проводилися у четвер, п’ятницю, суботу і неділю. Ще раніше, під час 
літньої сесії 2012/13 н. р. іспити для багатьох груп було поставлено на понеділок 24 
червня 2013 р., а перед тим у неділю, 23 червня, відзначалося свято Трійці, яке віднесено 
до святкових і неробочих днів. А кілька років перед тим іспити проводились на День 
Конституції України – 28 червня.

Використовуючи норми Конституції України і Кодексу законів про працю України, 
дайте правовий аналіз цих фактів; оцініть дії не лише адміністрацій, а й профкому. 

6. В Університеті банківської справи (зрештою, чи не в усіх вишах України) було видано 
розпорядження, згідно з яким усі працівники навчального закладу зобов’язувались до 
написання заяв про шестиденну відпустку без збереження заробітної плати у січні 2014 р.

Проаналізуйте ситуацію через призму ст. 25–26 Закону України «Про відпустки».

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням: норма закону та її засто-

сування на практиці.
2. Ваше ставлення до святкових і неробочих днів, установлених статтею 73 Кодексу 

законів про працю України.
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ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Поняття, види, режим та облік робочого часу.
2. Поняття і види часу відпочинку.
3. Право на відпустки та їх види.

КРОСВОРДИ
Кросворд 6.5.1

1
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13
14

По вертикалі: 1. Відносини, які виникають на основі відповідних норм права і 
знаходять вираження у взаємних правах та обов’язках їх учасників (ключове слово).

По горизонталі: 1. Вільний від роботи час; 2. Час, який надається працівникам 
протягом робочого дня для відпочинку і харчування; 3. Тимчасове, колективне, 
добровільне припинення роботи працівниками з метою вирішення колективного трудового 
конфлікту; 4. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 
або припинення правовідносин; 5. Відпустка, яка надається працівникам для закінчення 
дисертаційних робіт, написання підручників; 6. Робота, яка здійснюється після закінчення 
робочого дня або у вихідні та святкові дні; 7. Особа, яка зобов’язується виконувати 
роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою з підляганням внутрішньому 
трудовому розпорядку; 8. Загальний вихідний день; 9. Особа, яка зобов’язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені 
законодавством, колективним договором і угодою сторін; 10. Правовий акт, який 
укладається на державному галузевому чи територіальному рівні з метою встановлення 
соціально-трудових гарантій для найманих працівників на відповідному рівні та 
регулювання трудових і соціально-економічних відносин між найманими працівниками 
і роботодавцем; 11. Щорічний основний відпочинок, який надається працівникам, 
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тривалістю не менше як 24 календарних дні за робочий рік; 12. Конфлікт. Розбіжності, 
що виникли між сторонами соціально-трудових відносин; 13. Дисциплінарне стягнення; 
14. Точне, неухильне й сумлінне виконання кожним працівником покладених на нього 
трудових обов’язків.

Кросворд 6.5.2
1

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10

По вертикалі: 1. Час, упродовж якого працівник вільний від виконання своїх трудових 
обов’язків (ключове слово).

По горизонталі: 1. Вид часу відпочинку; 2. Фізичний стан жінки, за якого її не можна 
залучати до надурочних робіт; 3. Робота понад установлену тривалість робочого дня; 
4. Винагорода за виконану роботу; 5. Відпустка для написання дисертації, підручника; 
6. Робочий час меншої тривалості; 7. Нормативно-правовий акт, що встановлює норму: 
«Кожен, хто працює, має право на відпочинок»; 8. Дисциплінарне стягнення; 9. Основний 
вид робочого часу; 10. Акт протесту, спрямований на захист економічних і соціальних 
прав працівників.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Робочий час і час відпочинку є важливими інститутами галузі трудового права. 

Нормальна (повна) тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень. Скоро-
чений робочий час для працівників у віці від 16 до 18 років може становити не більше 
36 годин на тиждень.

Частина календарного часу, протягом якого працівник вільний від виконання трудових 
обов’язків і може використовувати йог на власний розсуд, – це час відпочинку. Відповідно 
до статті 73 КЗпПУ святковими і неробочими днями є: 1 січня – Новий рік, 7 січня – Різдво 
Христове, 8 березня – Міжнародний жіночий день, 1–2 травня – День міжнародної 
солідарності трудящих, 9 травня – День Перемоги, 28 червня – День Конституції 
України, 24 серпня – День незалежності України, 14 жовтня – День захисника України, 
а також один день (неділя) – Пасха (Великдень) і Трійця.
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З а н я т т я   №  2 2
Тема 6.6. ОПЛАТА ПРАЦІ

Основні поняття 
497 

Мета заняття
497

План
497

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
497

Словничок до теми
497

Конспект лекції
497

Схема
502

Витяги із джерел та НПА
503

Закон України «Про оплату праці» від 24. 03. 1995 р. – 503; Постанова 
Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами 

законодавства про оплату праці» від 24. 12. 1999 р. – 510

Тести
518

Завдання
520

Теми повідомлень та рефератів
520

Кросворд
521

Правовий диктант
522
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Оплата праці, заробітна плата, тарифна угода, тарифна сітка, тарифна ставка, 

гарантійні та компенсаційні витрати.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентам з’ясувати законодавчі акти, які врегульовують оплату праці, її 

структуру, суб’єктів, форми виплат.

ПЛАН
1. Поняття і загальна правова характеристика заробітної плати.
2. Система і форми заробітної плати.
3. Тарифи.
4. Гарантійні та компенсаційні виплати.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. VI, VII, VIII, ст. 94–129).
2. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1993 р.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік товарів, недозволених для 

виплати заробітної плати натурою» від 03. 04. 1993 р.
4. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
5. Директива Кабінету Міністрів України «Про оплату праці» від 30. 12. 1992 р. //

Урядовий кур’єр. – 1993. – 14 січ.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про відрядження» від 28. 04. 1992 р. № 212, 

із змінами та доповненнями від 18. 02. 1993 р. // Урядовий кур’єр. – 1993. – 25 січ.
7. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
8. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – 

К.: Юрінком Інтер.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Гарантія (фр. garentie) – порука, забезпечення.
Компенсація (лат. compesare – урівноважувати, відшкодовувати) – 1) відшкодування; 

винагорода за втрачене або уступлене; 2) виплата за невикористану відпустку, за 
спрацювання інструментів, що належать працівникові, за невиданий одяг та інше…

Тариф (фр. tarif – визначення) – офіційно встановлений розпис оплати чого-небудь, 
ставок оподаткування, зборів з чого-небудь; розпис ставок оплати праці…

Тариф (фр. tarif, італ. tariff a – розцінка, від a pas ta’ vif – повідомлення, оповіщення) – 
система ставок для визначення вартості й оплати праці, різних виробничих і невиробничих 
послуг, перевезень, мита тощо.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Заробітна плата є основним джерелом доходів працівників, підвищення їх життєвого 

рівня, є формою винагороди за будь-яку працю.
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Джерелом заробітної плати виробничої сфери є госпрозрахунковий дохід виробничого 
колективу, а працівників невиробничої сфери – державний бюджет.

Як економічна категорія заробітна плата – це грошова форма (частка) доходів 
працівників 

Як правова категорія заробітна плата є винагородою, яку власник зобов’язаний 
виплатити працівникам за їх працю у відповідності з її результатами, враховуючи кількість 
і якість.

Зарплата кожного працівник визначається результатами роботи, особистим 
трудовим вкладом. В нормах права визначається порядок встановлення міри праці і 
міри винагороди.

1. Поняття і загальна правова характеристика заробітної плати

За кількістю виготовленої продукції і часу, затраченого на виконання певної роботи, 
виділяють дві системи оплати праці: відрядну й почасову.

Якщо мірою праці є кількість виготовленої продукції, то винагороду за таку працю 
називають відрядною системою оплати праці.

Якщо ж мірою праці є затрачений працівником час, то винагорода за таку працю 
називається почасовою системою оплати праці.

Почасова форма оплати праці робітників проводиться за годинними (денними) 
тарифними ставками із застосуванням нормованих завдань або місячними окладами, 
а оплата працівників керівників, спеціалістів і службовців проводиться за місячними 
посадовими окладами (ставками) – проста – погодинна, погодинна – преміальна 
(«прогресивна»).

Виплата премій проводиться щомісячно, поквартально. Працівник може бути 
позбавлений премії через недобросовісне ставлення до роботи (нетверезий стан, дрібні 
крадіжки і т. д.) повністю або частково.

Самостійною формою матеріального заохочення працівників є винагорода у вигляді 
так званої «тринадцятої зарплати», яка відноситься до додаткової частини заробітку і 
встановлюється із фонду матеріального заохочення.

Винагорода визначається з врахуванням результатів праці робітника, службовця, 
тривалості стажу роботи 

Договірна система оплати праці здійснюється на основі системи угод, що укладаються 
на державному (генеральні), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна 
угода) та виробничому (колективний договір) рівнях відповідно до Закону України «Про 
колективні договори та угоди».

Середня заробітна плата обчислюється за спеціальними правилами розмірів 
заробітної плати працівника, який відображає регулярні виплати, обумовлені системою 
заробітної плати і який є типовим та нормальним для даного працівника (Постанова 
Кабінету Міністрів України № 100 від 08. 02. 1995 р. «Про затвердження порядку 
обчислення середньої заробітної плати»).

Відрахування із заробітної плати поділяються на три групи:
1. для погашення зобов’язань перед державою (бюджетом) (податки, внески від 

страхування при виправних роботах, штрафи);
2. для погашення зобов’язань працівників перед підприємством, організацією, 

установою, в якій вони працюють;
3. для погашення зобов’язань працівників перед іншим підприємством, третіми 

особами, організаціями.
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Оплата праці у випадку відхилення від нормальних умов праці здійснюється у 
підвищеному розмірі під час виконання робіт:

• з шкідливими і небезпечними умовами праці;
• у нічний час;
• у надурочний час;
• у святкові та вихідні дні.
При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплачується фактично 

виконана робота.
Оплата продукції, що виявилась браком не з вини працівника, здійснюється за 

зниженими розцінками, але не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові 
розряду.

Час простою не з вини працівника оплачується не нижче 2/3 тарифної ставки 
встановленого працівникові розряду.

Простій і брак з вини працівника не оплачується.
Заробітна плата має свої особливості при відхиленнях від умов роботи, 

передбачених тарифами, зокрема, це стосується оплати праці при виконанні робіт 
різної кваліфікації (ст. 104 КЗпПУ); оплати праці при суміщені професій (посад) і 
виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника (ст. 105 КЗпПУ); оплати роботи в 
надурочний час (ст. 106 КЗпПУ); оплати роботи у святкові і неробочі дні (ст. 107 КЗпПУ); 
оплати роботи у нічний час (ст. 108 КЗпПУ); оплати праці за незакінченим відрядним 
нарядом (ст. 109 КЗпПУ); оплати праці при невиконанні норм виробітку (ст. 111 КЗпПУ); 
оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком (ст. 112 КЗпПУ); оплати 
часу простого, а також при освоєнні нового виробництва(продукції) (ст. 113 КЗпПУ).

Оплата праці працівників здійснюється, як правило, у грошовій формі не рідше як 
двічі на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять днів.

Заробітна плата за весь час відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 дні до початку 
відпустки.

Утримання із заробітної плати проводиться у випадках, передбачених законодавством 
(не більше 20 %, а утримання аліментів, шкоди, заподіяної здоров’ю – (50 %). При цьому 
працівника має бути поінформовано про загальну суму коштів на оплату праці, розміри 
і підстави утримання.

Форми виплати зарплати визначено у грошових знаках, що мають законний обіг на 
території України. Також Законом України «Про оплату праці», нормативними актами 
Кабінету Міністрів України і НБУ передбачено порядок і умови часткової виплати зар-
п лати натурою. Водночас Кабінет Міністрів України своєю постановою від 03. 04. 1993 р. 
встановив перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою.

2. Тарифи

Основою державного регулювання заробітної плати є тарифи.
Тарифи – це оцінка в грошовому виражені різних видів праці, її складності, 

продуктивності, умов. В основу визначення тарифів покладено собівартість виконаних 
робіт або наданих послуг, податки і збори та прибуток (дохід), що забезпечує 
госпрозрахункові засади діяльності відповідних підприємств і організацій. Чим складніша 
та інтенсивніша праця, чим більша її суспільна значимість, тим вищі тарифи заробітної 
плати.

Вихідним пунктом їх формування є тарифна угода, яку можна тлумачити як правовий 
акт, як правову форму соціального партнерства і як тристоронній договір, сторонами 
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якого є уряд, об’єднання роботодавців підприємств, установ, організацій (власники) 
та профспілки або об’єднання працівників. Отже, тарифна угода – це строковий 
нормативно-правовий акт взаємної домовленості між власниками (підприємцями) та 
об’єднаннями професійних спілок або іншими органами, уповноваженими працівниками, 
за участю органів державної виконавчої влади на державному, галузевому і регіональних 
рівнях щодо встановлення загальних принципів регулювання відносин у сфері праці, а 
також регулювання соціально-економічних інтересів працівників і власників.

Предмет тарифної угоди:
• диференціація мінімальних тарифних ставок за видами виробництва, робіт;
• єдині для всієї території України мінімальні ставки компенсаційних доплат за роботу 

в несприятливих, шкідливих, небезпечних умов праці та соціальних гарантій працівників;
• єдині тарифні умови оплати праці працівників за загальними ( наскрізними) 

професіями та посадами;
• взаємні зобов’язання сторін щодо виконання угоди.
Контроль за додержанням тарифних угод здійснюють:
• органи Міністерства праці України;
• фінансові органи;
• професійні спілки.
Вищий нагляд здійснює Генеральна прокуратура України та підлеглі їй органи 

прокуратури.
Тарифна система оплати праці є сукупністю взаємозв’язаних елементів тарифної 

сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик 
(довідники).

Тарифна сітка – це шкала (схема), за якого здійснюється оплата праці залежно 
від складності та кваліфікації працівників і за якою більш кваліфікована праця має 
забезпечуватися вищою оплатою. Основними елементами тарифної сітки є тарифні 
розряди та відповідні їм тарифні коефіцієнти ставок заробітної плати.

Тарифні розряди I II III IV V VI

Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,72 2,0

До I розряду відносяться найбільш прості роботи, які є в тій чи іншій галузі, де 
останній – найскладніший.

Тарифна ставка – це оплата праці працівника відповідної спеціальності та 
кваліфікації за одиницю часу (година, день. місяць) у твердо встановленому розмірі, 
здебільшого у грошовій формі. Вона диференційована у залежності від кваліфікацій 
робітників і складності робіт, системи заробітної плати, 

Тарифно-кваліфікаційні характеристики (тарифно-кваліфікаційні довідники) 
містять кваліфікацію різних видів робіт за їх складністю з вказівкою, до якого розряду 
відноситься та чи інша робота; вимоги, які відповідають тій чи іншій роботі, знання, 
вміння, досвід того чи іншого розряду.

На їх підставі присвоюються розряди робіт, за які встановлюються надбавки: II 
розряд – до 11%, ІІІ розряд – до 12%, ІV – до 16%, V – 20%, VI – до 24%.

Схема (система) посадових окладів має в своїй основі місячний почасовий 
оклад. Він встановлюється в централізованому порядку. В ньому є номенклатура посад 
і розміри місячних окладів в залежності від якості і ефективності праці та кінцевих 
результатів роботи. Таким чином, тарифна система оплати праці є ні що інше як механізм 
її обчислення.
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За працівниками-донорами зберігається середня зарплата за дні обстеження 
в закладах охорони здоров’я і здавання крові для переливання, день відпочинку або 
приєднується до відпустки.

Гарантії встановлюються для винахідників та раціоналізаторів, для працівників, що 
направляються на підвищення кваліфікації.

Окремо слід сказати про гарантії для працівників, передбачених Цивільно-
процесуальним кодексом, Кримінально-процесуальним Кодексом України.

Так, за викликаними до суду свідками зберігаються їх середній заробіток за місцем 
роботи. Свідкам, які не є робітниками або службовцями, за відрив їх від роботи чи 
звичайних занять виплачується винагорода у встановленому розмірі. Свідкові у 
встановлених розмірах оплачується також вартість проїзду, добові та витрати по найму 
житла.

Експертам та перекладачам за ухвалу суду виплачується винагорода за роботу, 
витрати, пов’язані з переїздом, наймом житла а також добових.

Свідки, потерпілі, перекладачі, експерти, спеціалісти і поняті мають право на 
відшкодування їм витрат пов’язаних з явкою за викликом в орган дізнання, попереднього 
слідства, прокуратури і в суд.

3. Гарантійні та компенсаційні виплати

Гарантійними є виплати, передбачені законом за періоди, коли працівник з поважних 
причин фактично не виконував своїх трудових обов’язків.

Гарантії встановлюються:
• працівникам, звільненим від роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в 

державних органах, а також у партійних, профспілкових, комсомольських, кооперативних 
та інших громадських організаціях, надається після закінчення їх повноважень за 
виборною посадою попередня робота (посада), а при її відсутності – інша рівноцінна 
робота (посада) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в 
установі, організації;

• на час виконання державних або громадських обов’язків (участь у комісіях, 
комітетах, делегаціях, симпозіумах, нарадах, довірені особи кандидати у депутати, 
секретаря і голови виборчих дільниць, округів тощо);

• працівникам при переведенні їх на іншу роботу, коли це зв’язано з переїздом в іншу 
місцевість, виплачується:

вартість проїзду працівника і членів його сім’ї; 
витрати на перевезення майна;
добові за час перебування в дорозі;
одноразова допомога на самого працівника і членів його сім’ї;
заробітна плата за дні збору в дорогу і влаштування на новому місці проживання не 

більше 6 днів, а також за час перебування в дорозі.
Експерти, спеціалісти і перекладачі, окрім того, мають право на винагороду за 

виконання своїх обов’язків, якщо виконання доручення їх роботи не входить в коло їх 
обов’язків по службі.

Вказані виплати проводяться із коштів органів дізнання, попереднього слідства і суду, 
і регулюються відповідними відомчими інструкціями. 

Компенсаційними є виплати, мета яких – відшкодування (компенсація) працівникові 
витрат, пов’язаних або з виконанням ним своїх трудових обов’язків, або з переїздом при 
переведенні і прийомі на роботу в іншу місцевість.
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Компенсуються при відрядженнях витрати з найму житлового приміщення при 
поданні відповідних документів у розмірі фактичних витрат з урахуванням додаткових 
послуг, що надаються в готелях. У разі відсутності документів, що підтверджують вказані 
витрати, вони можуть відшкодовуватись у розмірах, визначених керівником підприємства 
і постановою (бронювання місця в готелі – у розмірі 50 % вартості; добові – 11 % від 
мінімального розміру зарплати; 14 % – у зону відчуження ЧАЕС).

Працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, мають 
право на одержання компенсації за їх зношення. Розмір визначається власником або 
уповноваженим органом за погодженням з працівником.

Відрахування здійснюється із заробітної плати лише у випадках передбачених 
законодавством за наказом власника:

1. для повернення авансу, виданого в рахунок зарплати, для повернення сум, зайво 
виплачених внаслідок лічильних помилок, тощо (не пізніше 1 місяця з дня виявлення 
заборгованості);

2. при звільненні працівника до закінчення того робочого строку, в рахунок якого він 
уже одержав відпустку, за не відпрацьовані дні відпустки (за винятком підстав в п. 3, 5, 6 
ст. 36, п. 1, 2,5 ст. 40 КЗпПУ), а також при направленні на навчання, у зв’язку з переходом 
на пенсію.

3. при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника (ст. 136). 

СХЕМА 

Схема 6.6.1. Форми оплати праці

Оплата праці

погодинна відрядна

прямовідрядна

відрядно-преміальна

відрядно-
прогресивна

акордна
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Закон України «Про оплату праці» від 24. 03. 1995 р.

Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Заробітна плата.
Заробітна плата – це  винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. 
Стаття 2. Структура заробітної плати.
Основна заробітна плата. Це - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених 

норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється 
у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів 
для службовців. 

Додаткова заробітна плата. Це – винагорода за працю понад установлені норми, за 
трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, 
гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з 
виконанням виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать виплати у формі винагород 
за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні 
та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або 
які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Стаття 3. Мінімальна заробітна плата.
Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати 

за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану 
працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт). (Частина перша статті 3 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 1574-VI (1574-17) від 25. 06. 2009.) 

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та 
компенсаційні виплати. (Частина друга статті 3 у редакції Законів № 1766-III (1766-14) від 
01. 06. 2000, № 2190-IV (2190-15) від 18. 11. 2004.) 

(Частину третю статті 3 виключено на підставі Закону № 2190-IV (2190-15) від 
18. 11. 2004.)

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій 
території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, 
які використовують працю найманих працівників. (Частина четверта статті 3 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 1574-VI (1574-17) від 25. 06. 2009.)

Стаття 4. Джерела коштів на оплату праці.
Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина 

доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності. 
Для установ і організацій, що фінансуються з бюджету, – це кошти, які виділяються з 

відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного внаслідок господарської діяльності 
та з інших джерел. 

Об’єднання громадян оплачують працю найманих працівників з коштів, які формуються 
згідно з їх статутами. 

Стаття 5. Система організації оплати праці.
Організація оплати праці здійснюється на підставі:
законодавчих та інших нормативних актів;
генеральної угоди на національному рівні (Абзац третій частини першої статті 5 у 

редакції Закону № 4719-VI (4719-17) від 17. 05. 2012);
галузевих (міжгалузевих), територіальних угод (Абзац четвертий частини першої 

статті 5 у редакції Закону № 4719-VI (4719-17) від 17. 05. 2012);
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колективних договорів;
трудових договорів. 
Суб’єктами організації оплати праці є: органи державної влади та місцевого 

самоврядування; роботодавці, організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 
або їх представницькі органи; професійні спілки, об’єднання професійних спілок або їх 
представницькі органи; працівники. (Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 4719-VI (4719-17) від 17. 05. 2012.)

Стаття 6. Тарифна система оплати праці.
Основою організації оплати праці є тарифна система, яка включає: тарифні сітки, тарифні 

ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники). 
Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх 

складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є 
основою формування та диференціації розмірів заробітної плати. 

Тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі:
тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує 

законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (Абзац другий частини 
третьої статті 6 у редакції Законів № 1766-III (1766-14) від 01. 06. 2000, № 2190-IV 
(2190-15) від 18. 11. 2004.)

міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових 
окладів). 

Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники) розробляються центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, 
соціального захисту населення. (Частина четверта статті 6 із змінами, внесеними згідно 
із Законом № 5462-VI (5462-17) від 16. 10. 2012.)

Стаття 7. Законодавство про оплату праці.
Законодавство про оплату праці ґрунтується на Конституції України (254к/96-ВР) і 

складається з Кодексу законів про працю України (322-08), цього Закону, Закону України «Про 
колективні договори і угоди» (3356-12), Закону України «Про підприємства в Україні» (887-12) 
та інших актів законодавства України. 

Розділ II. Державне регулювання оплати праці
Стаття 8. Сфера державного регулювання оплати праці.
Держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм 

власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних 
норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих 
на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що 
фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників. 
(Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3258-VI (3258-17) від 
21. 04. 2011.)

Умови розміру оплати праці працівників установ та організацій, що фінансуються з 
бюджету (859-99-п), визначаються Кабінетом Міністрів України, крім випадків, передбачених 
частиною третьою цієї статті, та частиною першою статті 10 цього Закону. (Частина друга 
статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2453-VI (2453-17) від 07.07.2010 – щодо 
набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII «Прикінцеві положення» Закону № 2453-VI від 
07. 07. 2010.)

Умови розміру оплати праці суддів та державних службовців визначаються законом. 
(Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2453-VI (2453-17) від 07. 07. 
2010 – щодо набрання чинності зміни див. п. 1 розділу XII «Прикінцеві положення» Закону 
№ 2453-VI від 07. 07. 2010; із змінами, внесеними згідно із Законом № 4050-VI (4050-17) від 
17. 11. 2011.)

(Стаття 8 у редакції Закону № 20/97-ВР (20/97-ВР) від 23. 01. 1997.)
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Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати.
Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та 

їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування 
організму працездатної людини, збереження її здоров’я набору продуктів харчування, 
мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для 
задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня 
середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості. 

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. (Стаття 9 у редакції Закону № 466-V (466-16) від 14. 12. 
2006.)

Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати.
(Стаття 10 вводиться в дію з 1 березня 1996 року згідно з Постановою ВР № 49/96-ВР 

від 20. 02. 1996.)
Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за 

поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний 
бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників 
професійних спілок, роботодавців, які об’єдналися для ведення колективних переговорів 
і укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. (Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 1086-IV (1086-15) від 10. 07. 2003, у редакції Закону № 466-V (466-16) від 14. 12. 2006.)

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшено в разі зменшення розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб. (Частина друга статті 10 із змінами, 
внесеними згідно із Законом № 1086-IV (1086-15) від 10. 07. 2003, у редакції Закону № 466-V 
(466-16) від 14. 12. 2006.)

Зміни розміру мінімальної заробітної плати іншими законами України та нормативно-
правовими актами є чинними виключно після внесення змін до закону про Державний бюджет 
України на відповідний рік.

(Статтю 10 доповнено частиною третьою, згідно із Законом № 1086-IV (1086-15) від 
10. 07. 2003.)

Стаття 11. Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної  плати і порядок їх встановлення.
Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, як мінімальні гарантії в оплаті праці, 

визначаються генеральною угодою. 
Стаття 12. Інші норми і гарантії в оплаті праці.
Норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у 

нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, 
що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при 
скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних 
відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення 
кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров’я на легшу 
нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою 
необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених 
на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання 
інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам в разі 
переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах 
тощо встановлюються Кодексом законів про працю України (322-08) та іншими актами 
законодавства України. 

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною першою цієї статті та Кодексом 
законів про працю України (322-08), є мінімальними державними гарантіями. 

Стаття 13. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету.
Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється 

на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань. (Частина 



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ512

перша статті 13 у редакції Закону № 107-VI (107-17) від 28.12.2007 – зміну визнано 
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008 (v010p710-08) 
від 22. 05. 2008.)

Обсяги витрат на оплату праці працівників установ і організацій, що фінансуються з 
бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом. 

Стаття 13-1. Основні повноваження центрального органу  виконавчої влади, що 
забезпечує формування  державної політики у сферах трудових відносин,  соціального 
захисту населення.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення: 

розробляє нормативно-правові акти з питань умов і розмірів оплати праці працівників 
підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, керівників 
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності; 

здійснює моніторинг у сфері оплати, нормування та стимулювання праці, професійної 
класифікації робіт і професій; 

розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення розміру 
мінімальної заробітної плати, робочого часу та часу відпочинку, умов оплати праці працівників 
підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, 
грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів 
відповідно до закону. (Розділ II доповнено статтею 13-1 згідно із Законом № 5462-VI (5462-
17) від 16. 10. 2012.)

Розділ III. Договірне регулювання оплати праці
Стаття 14. Система договірного регулювання оплати праці.
Договірне регулювання оплати праці працівників підприємств здійснюється на основі 

системи угод, що укладаються на національному (генеральна угода), галузевому (галузева 
(міжгалузева) угода), територіальному (територіальна угода) та локальному (колективний 
договір) рівнях відповідно до законів. (Частина перша статті 14 у редакції Закону № 4719-
VI (4719-17) від 17. 05. 2012.)

Норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених 
генеральною, галузевою (міжгалузевою) або територіальною угодами, але не нижче від 
державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період 
подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців. (Частина 
друга статті 14 із змінами, внесеними, згідно із Законом № 4719-VI (4719-17) від 17. 05. 
2012.)

Стаття 15. Організація оплати праці на підприємствах.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових 

окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами 
у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, 
генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний 
договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з 
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що 
представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим 
на представництво органом. (Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 1096-IV (1096-15) від 10. 07. 2003, № 4719-VI (4719-17) від 17. 05. 2012.)

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових 
окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються з 
урахуванням вимог, передбачених частиною першою цієї статті. 

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші 
платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці. 
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(Частина третя статті 15 у редакції Закону № 2103-IV (2103-15) від 21. 10. 2004.)
Стаття 16. Організація оплати праці на підприємствах і в  організаціях, яким з бюджету 

виділяються дотації.
На підприємствах і в організаціях, які знаходяться на госпрозрахунку і отримують дотації 

з бюджету, організація оплати праці здійснюється відповідно до статті 15 цього Закону, але 
в межах визначених для них у встановленому порядку сум дотацій та власних доходів з 
урахуванням умов, встановлених Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 20/97-ВР від 23. 01. 1997.)
Стаття 17. Оплата праці працівників, які виконують роботи (надають послуги), не властиві 

основній діяльності галузі (підгалузі).
Для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів, які 

виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі), умови 
оплати праці встановлюються в колективному договорі з дотриманням гарантій, визначених 
угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці підрозділи належать за характером виробництва, 
та в актах чинного законодавства. 

Стаття 18. Оплата праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад.
Розміри ставок (окладів) працівників загальних (наскрізних) професій і посад 

встановлюються на умовах, визначених колективним договором, з дотриманням гарантій, 
встановлених законодавством і генеральною, галузевою (міжгалузевою) і територіальною 
угодами.

(Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4719-VI (4719-17) від 17. 05. 
2012.)

Стаття 19. Оплата праці за сумісництвом.
Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично 

виконану роботу. 
Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 
Стаття 20. Оплата праці за контрактом.
Оплата праці за контрактом визначається за угодою сторін на підставі чинного 

законодавства, умов колективного договору і пов’язана з виконанням умов контракту. 

Розділ IV. Права працівника на оплату праці та їх захист
Стаття 21. Права працівника на оплату праці.
Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного 

договору на підставі укладеного трудового договору. 
Розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений трудовим договором та 

мінімальний розмір заробітної плати у разі невиконання норм виробітку, виготовлення 
продукції, що виявилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавством причин, 
які мали місце з вини працівника. 

Забороняється будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, 
роду і характеру занять, місця проживання. 

Стаття 22. Гарантії дотримання прав щодо оплати праці.
Суб’єкти організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку приймати 

рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і 
колективними договорами. 

Стаття 23. Форми виплати заробітної плати.
Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових 

знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі 
боргових зобов’язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється. 

Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України. 
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Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної 
плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків 
нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна 
за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім 
товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. (Частина третя статті 
23 у редакції Закону № 96-IV (96-15) від 11. 07. 2002; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 3448-IV (3448-15) від 21. 02. 2006.) 

Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати  заробітної плати.
Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені 

колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним 
органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво 
трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними 
і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок 
часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення 
періоду, за який здійснюється виплата. (Частина перша статті 24 у редакції Закону № 2559-
VI (2559-17) від 23. 09. 2010.)

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим 
днем, заробітна плата виплачується напередодні. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним 
договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної 
профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом 
органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими 
трудовим колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку 
тарифної ставки (посадового окладу) працівника. (Статтю 24 доповнено новою частиною, 
згідно із Законом № 2559-VI (2559-17) від 23. 09. 2010.)

Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється провадити 
виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за 
винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах особам. 

За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися 
через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з 
обов’язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця. 

Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в 
залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. (Статтю 24 доповнено частиною, 
згідно із Законом № 2103-IV (2103-15) від 21. 10. 2004.)

Стаття 25. Заборона обмежень працівника вільно розпоряджатися  своєю заробітною 
платою.

Забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися 
своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством. 

Забороняються відрахування із заробітної плати, метою яких є пряма чи непряма сплата 
працівником роботодавцю чи будь-якому посередникові за одержання або збереження роботи. 

Стаття 26. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.
Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених 

законодавством. 
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може 

перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, передбачених законодавством, – п’ятдесяти 
відсотків заробітної плати, що належить до виплати працівникам. 

Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, не поширюються на відрахування 
із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні 
аліментів на неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не 
може перевищувати 70 відсотків. (Частина третя статті 26 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 2056-III (2056-14) від 19. 10. 2000.)
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Не допускаються відрахування з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат, на 
які згідно з законодавством стягнення не звертається. 

Стаття 27. Порядок обчислення середньої заробітної плати.
Порядок обчислення середньої заробітної плати працівника у випадках, передбачених 

законодавством, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для обчислення пенсій середня 
заробітна плата визначається відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення» 
(1788-12). 

Держава забезпечує щоквартальну підготовку і публікацію статистичних даних про 
середню заробітну плату і середню тривалість робочого часу по галузях, групах професій і 
посад, а також щорічну публікацію даних про вартість робочої сили. 

Стаття 28. Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства.
У разі банкрутства підприємства чи ліквідації його у судовому порядку зобов’язання перед 

працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони повинні одержати за працю 
(роботу, послуги), виконану у період, що передував банкрутству чи ліквідації підприємства, 
виконуються відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» (2343-12). (Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 406-VII (406-18) від 04. 07. 2013.)

Стаття 29. Повідомлення працівників про умови оплати праці.
При укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до 

його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, 
згідно з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством. 

Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення роботодавець повинен 
повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. 

Стаття 30. Повідомлення працівника про розміри оплати праці.
При кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про 

такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:
а) загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;
б) розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;
в) сума заробітної плати, що належить до виплати. 
Роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником 

роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку. 
Стаття 31. Відомості про оплату праці працівника.
Відомості про оплату праці працівника надаються будь-яким органам чи особам лише у 

випадках, передбачених законодавством, або за згодою чи на вимогу працівника. 
Стаття 32. Вирішення трудових спорів з питань оплати праці.
Трудові спори з питань оплати праці розглядаються і вирішуються згідно з законодавством 

про трудові спори. 
Стаття 33. Індексація заробітної плати.
(Стаття 33 вводиться в дію з 1 липня 1996 року, згідно з Постановою ВР № 49/96-ВР 

від 20. 02. 1996.)
В період між переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна 

плата підлягає індексації згідно з чинним законодавством. 
Стаття 34. Компенсація працівникам втрати частини заробітної  плати у зв’язку з 

затримкою термінів її виплати.
(Стаття 34 вводиться в дію з 1 січня 1997 року, згідно з Постановою ВР № 49/96-ВР 

від 20. 02. 1996.)
Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку із порушенням строків 

її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на 
послуги у порядку, встановленому чинним законодавством. 
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Розділ V. Заключні положення
стаття 35. Контроль за додержанням законодавства про оплату праці.
Контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах у межах 

наданих повноважень здійснюють: 
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сферах трудових відносин, соціального захисту населення; 
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про працю; 
органи доходів і зборів (Абзац четвертий частини першої статті 35 у редакції Закону 

№ 406-VII (406-18) від 04. 07. 2013.)
фінансові органи; 
професійні спілки та інші органи (організації), що представляють інтереси найманих 

працівників.
(Частина перша статті 35 в редакції Закону № 5462-VI (5462-17) від 16. 10. 2012.)
Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює Генеральний 

прокурор України та підпорядковані йому прокурори. 
Не допускається приховування від зазначених органів будь-якої інформації з питань 

оплати праці. 
Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та 

найманих ними осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення 
господарської діяльності під час виконання трудової функції такими найманими особами.

(Статтю 35 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2275-VI (2275-17) 
від 20. 05. 2010.)

Органи доходів і зборів мають право на проведення перевірки без попереднього 
попередження платника у випадках, передбачених законодавством.

(Статтю 35 доповнено частиною п’ятою, згідно із Законом № 2275-VI (2275-17) від 
20. 05. 2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5462-VI (5462-17) від 16. 10. 2012, 
№ 406-VII (406-18) від 04. 07. 2013.)

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства про оплату праці.
За порушення законодавства про оплату праці винні особи притягаються до дисциплінарної, 

матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України
«Про практику застосування судами законодавства 

про оплату праці» від 24. 12. 1999 р.

Вивчення судової практики у справах про оплату праці показує, що деякі суди допускають 
помилки в застосуванні законодавства, яке регулює це питання, іноді за його нормами 
вирішують спори, що виникають із цивільних правовідносин, зокрема про стягнення 
дивідендів, виплату паїв та часток із майна кооперативів, колективних, орендних підприємств, 
господарських товариств тощо.

З метою поліпшення розгляду справ даної категорії та роз’яснення питань, що виникли в 
судах, Пленум Верховного Суду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Звернути увагу судів на необхідність вжиття заходів до належного виконання вимог 
закону при розгляді справ про оплату праці, маючи на увазі, що судовий захист є важливою 
гарантією конституційного права громадянина заробляти собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно погоджується. 

2. Згідно з ч. 2 ст. 124 Конституції України (254к/96-ВР) суди вирішують будь-які 
індивідуальні трудові спори щодо оплати праці в порядку, передбаченому гл. XV Кодексу 
законів про працю України (322-08) (далі – КЗпП), за вибором працівника безпосередньо або 
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після попереднього розгляду в комісії по трудових спорах (далі – КТС). Вимоги про оплату 
праці декількох або групи працівників, у тому числі заявлені в їхніх інтересах уповноваженими 
на це законом органами, не можуть бути об’єднані в одному провадженні через відсутність 
необхідної для цього спільності предмета позову.

Передбачені законодавством про працю норми її оплати і порядок вирішення спорів 
про останню не поширюються на військовослужбовців та прирівняних до них осіб (рядовий і 
начальницький склад органів внутрішніх справ тощо). 

3. Особливості оплати праці членів кооперативів та їх об’єднань, колективних 
сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств, працівників 
підприємств з іноземними інвестиціями визначаються законодавством про ці суб’єкти 
господарювання, їх статутами та іншими нормативно-правовими актами. За відсутності такого 
врегулювання спори про оплату праці вирішуються на підставі положень КЗпП та прийнятих 
відповідно до нього актів законодавства України. 

4. При розгляді справ про оплату праці осіб, які працюють за трудовим договором, судам 
слід відмежовувати сферу державного регулювання оплати праці від сфери її договірного 
регулювання.

Державне регулювання оплати праці полягає, зокрема, у встановленні розміру мінімальної 
заробітної плати та інших зазначених у законодавстві норм і гарантій оплати праці працівників 
підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також умов і розмірів оплати праці 
керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників 
підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету (статті 8, 12 
Закону «Про оплату праці» (108/95-ВР). (Далі – Закон).

За цими межами здійснюється договірне регулювання оплати праці на основі системи 
угод, що укладаються на державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода), 
регіональному (регіональна угода) та виробничому (колективний договір) рівнях відповідно 
до Закону «Про колективні договори і угоди» (3356-12).

Згідно зі ст. 21 КЗпП, ст. 20 Закону оплата праці за контрактом визначається за угодою 
сторін на підставі чинного законодавства, колективного договору і пов’язана з виконанням 
умов контракту. 

5. Необхідно враховувати, що норми і гарантії оплати праці, визначені законодавством 
для працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, є мінімальними 
державними гарантіями і тому при договірному регулюванні вони не можуть бути погіршені. 
Йдеться як про мінімальний розмір заробітної плати, так і про норми оплати праці: за роботу 
в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав 
місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилась браком не з вини 
працівника; працівників молодше 18 років при скороченій тривалості їхньої щоденної роботи 
тощо; а також про гарантії для працівників на оплату: щорічних відпусток; за час виконання 
державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження 
в медичний заклад; при переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу 
або тимчасово на іншу роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для переведених на 
легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; при різних формах 
виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів 
тощо; гарантії та компенсації в разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових 
відряджень, роботи в польових умовах тощо.

У будь-якому випадку оплата праці при виконанні працівником місячної (годинної) норми 
праці (обсягу робіт) не може бути нижчою від встановленої законом мінімальної заробітної 
плати. При визначенні, чи не є заробітна плата нижчою від мінімальної, до неї не включаються 
доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати (ст. 3 Закону).

Мінімальні розміри ставок (окладів) заробітної плати, визначені як мінімальні гарантії 
оплати праці генеральною, галузевою або регіональною угодами, можуть бути зменшені (але 
не нижче від державних норм і гарантій) колективними договорами лише тимчасово на період 
подолання підприємством фінансових труднощів терміном не більше ніж на шість місяців. 
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6. Судам належить мати на увазі, що відповідно до загальних положень статей 1 і 2 Закону 
розмір заробітної плати за працю на підставі трудового договору залежить від професійно-
ділових якостей працівника, складності й умов виконуваної ним роботи, результатів 
останньої та господарської діяльності підприємства і що за своєю структурою заробітна 
плата складається: з основної – винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених 
норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків); із додаткової – 
винагороди за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за 
особливі умови праці (доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені 
чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій); а 
також із заохочувальних та компенсаційних виплат – винагороди за підсумками роботи за 
рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційних та інших грошових і 
матеріальних виплат, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться 
понад установлені цими актами норми.

Заробітна плата, як правило, визначається у грошовому виразі та виплачується у 
грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Як виняток із цього правила 
колективним договором може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою 
(за цінами не нижче собівартості) в тих галузях або за тими професіями, де така виплата, що 
еквівалентна оплаті праці в грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім 
товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України (затверджений постановою 
від 3 квітня 1993 р. № 244 (244-93-п), зміни внесено постановою від 3 квітня 1996 р. № 400 
(400-96-п).

Поряд із цим заборонено виплачувати заробітну плату у формі боргових зобов’язань і 
розписок або в будь-якій іншій формі, крім банківських чеків у встановленому порядку (ст. 23 
Закону).

При неможливості стягнення натурою заборгованості по заробітній платі, що виплачувалась 
у такій формі, її належить стягувати в грошовому еквіваленті заробітної плати, виходячи з якої 
була нарахована оплата натурою.

Задовольняючи вимоги про оплату праці, суд має навести в рішенні розрахунки, з яких 
він виходив при визначенні сум, що підлягають стягненню. Оскільки справляння і сплата 
прибуткового податку з громадян є відповідно обов’язком роботодавця та працівника, суд 
визначає зазначену суму без утримання цього податку й інших обов’язкових платежів, про що 
зазначає в резолютивній частині рішення. 

7. Оскільки відповідно до ст. 97 КЗпП форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, 
тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження й розміри надбавок, 
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному 
договорі, а у випадку, коли його не укладено, - власником або уповноваженим ним органом 
за погодженням із профспілковим органом, що представляє інтереси більшості працівників, 
або, за його відсутності, – з іншим органом, уповноваженим на представництво трудовим 
колективом, з урахуванням загальних положень законодавства про оплату праці, суд у 
разі вирішення спорів з цих питань має з’ясовувати, чи були і як саме вони врегульовані 
у зазначеному порядку та чи було при цьому додержано норм і гарантій, передбачених 
законодавством, генеральною й галузевою (регіональною) угодами. При їх недодержанні 
застосовуються відповідно норми і гарантії, передбачені законодавством, генеральною, 
галузевою (регіональною) угодами.

Слід також враховувати, що умови та розмір оплати праці працівників установ і організацій, 
які фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України. 

8. При вирішенні спорів про виплату премій, винагороди за підсумками роботи за рік 
чи за вислугу років, надбавок і доплат необхідно виходити з нормативно-правових актів, 
якими визначено умови та розмір цих виплат. Працівники, на яких поширюються зазначені 
нормативно-правові акти, можуть бути позбавлені таких виплат (або розмір останніх може 
бути зменшено) лише у випадках і за умов, передбачених цими актами. З мотивів відсутності 
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коштів у проведенні вказаних виплат може бути відмовлено в тому разі, коли вони обумовлені 
в зазначених актах наявністю певних коштів чи фінансування. 

9. Звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (п. 1 ст. 40 КЗпП) особи, 
яка досягла пенсійного віку, не припиняє її конституційного права на працю, тому суд не може 
відмовити їй із цих підстав у задоволенні її вимог про виплату середньої заробітної плати на 
період працевлаштування у визначених ст. 49-3 КЗпП межах незалежно від того, чи одержує 
ця особа пенсію.

На працівників, які звільнені за п. 1 ст. 40 КЗпП з роботи за сумісництвом, передбачене ст. 
49-3 КЗпП правило про збереження заробітної плати не поширюється (крім вихідної допомоги), 
оскільки їх не можна віднести до категорії працівників, що потребують працевлаштування, в 
розумінні чинного законодавства. 

10. Якщо буде встановлено, що на порушення ст. 46 КЗпП роботодавець із власної 
ініціативи без законних підстав відсторонив працівника від роботи із зупиненням виплати 
заробітної плати, суд має задовольнити позов останнього про стягнення у зв’язку з цим 
середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу (ст. 235 КЗпП). 

11. При припиненні трудового договору вихідна допомога виплачується у випадках і 
розмірі, передбачених як ст. 44 КЗпП, так і іншими нормами закону.

Наприклад, при звільненні державного службовця у зв’язку з досягненням граничного віку 
перебування на державній службі вихідна допомога виплачується йому не за ст. 44 КЗпП, а 
згідно зі ст. 37 Закону «Про державну службу» (3723-12).

Працівникові, який звільняється за станом здоров’я, вихідна допомога на підставі ст. 
44 КЗпП виплачується в тому разі, коли трудовий договір із ним розривається з ініціативи 
роботодавця за п. 2 ст. 40 КЗпП.

Якщо ж трудовий договір розривається на вимогу працівника внаслідок порушення 
роботодавцем законодавства про охорону праці, вихідна допомога стягується на його користь 
у розмірі тримісячного середнього заробітку, коли колективним договором не передбачено 
більшого її розміру. 

12. Судам слід мати на увазі, що відповідно до статей 21, 22 Закону (108/95-ВР) 
роботодавець не може в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати 
праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами і колективним договором. 
Розмір заробітної плати за працю може бути нижчим за встановлений трудовим договором та 
мінімальний розмір заробітної плати тільки в разі невиконання норм виробітку, виготовлення 
продукції, що виявилась браком, та з інших передбачених чинним законодавством причин, які 
мали місце з вини працівника.

Оскільки при зміні систем та розмірів оплати праці у зв’язку зі змінами в організації 
виробництва і праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП), введенні нових або зміні діючих умов оплати праці у 
бік погіршення (ст. 103 КЗпП) роботодавець повинен повідомити про це працівника не пізніше 
ніж за два місяці до їх запровадження, порушення цього строку може бути підставою для 
задоволення вимог працівника про оплату праці згідно з попередніми умовами за період, на 
який було скорочено зазначений строк попередження.

Зі змісту ст. 103 КЗпП не вбачається, що її правила не застосовуються у випадках зміни 
робітникові розряду на підставі ч. 5 ст. 96 КЗпП або зменшення службовцю посадового окладу 
за результатами атестації згідно з ч. 6 цієї статті. 

13. Розглядаючи позови про оплату праці членів виробничих бригад, суди повинні 
виходити з того, що заробіток за колективні результати праці визначається відповідно до 
чинних на підприємстві систем її оплати і форм матеріального заохочення, а його розподіл 
між членами бригади провадиться з урахуванням присвоєних їм кваліфікаційних розрядів, 
годинних тарифних ставок, фактично відпрацьованого часу і коефіцієнта трудової участі 
(якщо він був установлений). Відповідачем у такому спорі є не бригада, а підприємство як 
сторона в трудовому договорі (ст. 21 КЗпП (322-08).

Якщо відповідно до ст. 252-7 КЗпП колективний заробіток розподіляється із застосуванням 
коефіцієнта трудової участі, затвердженого колективом бригади, спори її членів, пов’язані з 
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незгодою із цим коефіцієнтом, вирішуються з урахуванням обставин, виходячи з яких він був 
установлений, а також його відповідності загальним положенням щодо розміру заробітної 
плати (ч. 2 ст. 94 КЗпП). 

14. Згідно зі ст. 102-1 КЗпП працівники, які працюють за сумісництвом (виконують крім 
основної у вільний від неї час і іншу роботу на умовах трудового договору в того самого чи 
іншого роботодавця), одержують заробітну плату за фактично виконану роботу без обмеження 
її певним розміром. Сумісники мають право на оплату фактично виконаної роботи й тоді, 
коли було порушено встановлені для певної категорії працівників обмеження для роботи 
за сумісництвом. Такі порушення за певних умов можуть бути підставою для припинення 
трудового договору за сумісництвом.

Визначені Кабінетом Міністрів України відповідно до ст. 102-1 КЗпП умови роботи за 
сумісництвом, у тому числі щодо її тривалості, яка протягом місяця не повинна перевищувати 
половину місячної норми робочого часу, поширюються лише на працівників державних 
підприємств, установ і організацій.

Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання, не є 
сумісництвом і оплачується на загальних підставах. 

15. Роз’яснити судам, що в тому разі, коли умови про розміри доплат за виконання 
працівником поряд з основною роботою додаткової роботи за іншою професією чи посадою 
(суміщення професій, посад) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення 
від основної роботи не були визначені відповідно до ст. 105 КЗпП у колективному договорі 
чи погоджені інакше за відсутності останнього, розмір доплати за таку роботу, виконану за 
розпорядженням власника або з його відома, визначається судом з урахуванням її складності, 
характеру, обсягу, а також ступеня використання робочого часу та тарифної ставки працівника.

При цьому слід мати на увазі, що згідно з п. 5 постанови Кабінету Міністрів України і 
Національного банку України від 31 серпня 1996 р. № 1033 (1033-96-п) (з наступними 
змінами) на період погашення заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних 
установ, умови оплати праці яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 
травня 1996 р. № 565 (565-96-п) «Про упорядкування умов оплати праці працівників окремих 
галузей бюджетної сфери», доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників 
та суміщення професій (посад) здійснюються в розмірі до 30 відсотків посадового окладу 
(тарифної ставки).

Зазначені правила не застосовуються, коли йдеться про виконання робітниками і 
службовцями робіт різної кваліфікації, оплата за які провадиться згідно зі ст. 104 КЗпП. 

16. При вирішенні спорів про оплату роботи в надурочний час судам слід мати на увазі, 
що передбачене ч. 4 ст. 106 КЗпП (322-08) положення про заборону компенсації надурочних 
робіт шляхом надання відгулу поширюється і на випадки їх виконання у святкові, неробочі та 
вихідні дні. В разі проведення таких робіт за розпорядженням або з відома роботодавця години 
роботи понад нормальну тривалість робочого дня, а в разі підсумованого обліку робочого 
часу – понад установлений робочий час в обліковому періоді оплачуються при погодинній 
системі оплати праці – у подвійному розмірі годинної ставки, а при відрядній системі – шляхом 
доплати 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці 
якого здійснюється за погодинною системою (ст. 106 КЗпП), і в тому разі, коли ці роботи було 
виконано без додержання умов і порядку залучення до них.

Робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором 
час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого дня не вважається 
надурочною і оплачується в одинарному розмірі.

Так само не є надурочною робота працівника з ненормованим робочим днем понад 
установлену норму робочого часу, крім випадків виконання за дорученням роботодавця 
роботи, що не входила до кола його обов’язків.

Працівникам, які залучались до роботи у святковий чи неробочий день, вона оплачується 
за години, відпрацьовані в ці дні: відрядникам – за подвійними відрядними розцінками; тим, 
чия праця оплачується за годинними або денними ставками, – у розмірі подвійної такої 
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ставки, а тим, хто одержує місячний оклад, – у розмірі одинарної годинної або денної ставки 
понад оклад, якщо ця робота провадилась у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі 
подвійної такої ставки, якщо цю норму було перевищено.

На бажання працівника, який працював у святковий або неробочий день, йому може 
бути надано інший день відпочинку за умови, що робота в цей день виконувалась понад 
установлену місячну норму робочого часу.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня 
відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі. 

17. У справах за позовами про оплату простою необхідно виходити як із правил ст. 113 
КЗпП, так і з відповідних норм інших актів законодавства, маючи на увазі, зокрема, таке:

1) оплата часу простою не з вини працівника у розмірі не нижче двох третин тарифної 
ставки встановленого йому розряду ставиться у залежність від повідомлення ним про початок 
простою власника або уповноважений ним орган (бригадира, майстра, інших службових 
осіб) у тому разі, коли не йдеться про простій певного структурного підрозділу чи всього 
підприємства;

2) за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для здоров’я чи життя 
працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з 
вини працівника, за ним зберігається середній заробіток;

3) відповідно до ч. 3 ст. 84 КЗпП у разі простою підприємства (установи, організації) з 
не залежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган (роботодавець) 
може у визначеному колективним договором порядку надавати відпустки без збереження або 
з частковим збереженням заробітної плати. За цих умов надання відпустки не ставиться у 
залежність від подання працівником заяви і термін перебування в ній не входить до часу 
оплачуваного простою, якщо це передбачено колективним договором;

4) простій з вини працівника в будь-якому разі оплаті не підлягає. 
18. Необхідно мати на увазі, що положення ст. 114 КЗпП про збереження середнього 

заробітку за працівником, переведеним на нижчеоплачувану роботу, протягом двох тижнів з 
дня переведення застосовується, якщо інше не передбачено законодавством, і в тому разі, 
коли переведення мало місце з ініціативи самого працівника.

За потерпілими, тимчасово переведеними згідно з висновком лікарсько-консультативної 
комісії на легшу нижчеоплачувану роботу, середньомісячний заробіток зберігається на термін, 
визначений цією комісією, або до встановлення медико-соціальною експертною комісією 
стійкої повної (часткової) втрати професійної працездатності не на підставі ст. 114 КЗпП, а 
відповідно до ст. 170 цього Кодексу і Правил відшкодування власником підприємства, установи 
і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням 
здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. № 472 (472-93-п) (з наступними змінами).

За змістом ст. 114 КЗпП при переміщенні працівника (ч. 2 ст. 32 КЗпП) йому провадиться 
доплата до попереднього середнього заробітку протягом двох місяців з дня переміщення, 
якщо на новому робочому місці він належно виконує свої трудові обов’язки, але його заробіток 
зменшився з не залежних від нього причин. 

19. При вирішенні спорів про доплату за роботу в нічний час судам належить виходити з 
положень статей 54, 108 КЗпП і враховувати, що нічним вважається час із 10-ї години вечора до 
6-ї години ранку і робота в такий час має оплачуватись роботодавцем у підвищеному розмірі, 
встановленому генеральною, галузевою, регіональною угодами або колективним договором, 
але в будь-якому разі не нижче від 20 відсотків тарифної ставки (окладу) працівника за кожну 
годину. Оплата в зазначеному розмірі провадиться незалежно від того, скільки годин робочого 
часу припадає на нічний час. 

20. Установивши при розгляді справи про стягнення заробітної плати у зв’язку із 
затримкою розрахунку при звільненні, що працівникові не були виплачені належні йому від 
підприємства, установи, організації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на 
роботі, – наступного дня після пред’явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, суд на 



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ522

підставі ст. 117 КЗпП стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки 
розрахунку, а при непроведенні його до розгляду справи – по день постановлення рішення, 
якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів 
у роботодавця не виключає його відповідальності.

У разі непроведення розрахунку у зв’язку із виникненням спору про розмір належних до 
виплати сум вимоги про відповідальність за затримку розрахунку підлягають задоволенню 
у повному обсязі, якщо спір вирішено на користь позивача або такого висновку дійде суд, 
що розглядає справу. При частковому задоволенні позову працівника суд визначає розмір 
відшкодування за час затримки розрахунку з урахуванням спірної суми, на яку той мав право, 
частки, яку вона становила у заявлених вимогах, істотності цієї частки порівняно із середнім 
заробітком та інших конкретних обставин справи.

Не можна вважати спором про розмір сум, належних до виплати при звільненні, спір 
про відрахування із заробітної плати (на відшкодування матеріальної шкоди, на повернення 
авансу тощо), оскільки він вирішується в іншому встановленому для нього порядку. 

21. При визначенні середньої заробітної плати слід виходити з того, що в усіх випадках, 
коли за чинним законодавством вона зберігається за працівниками підприємств, установ, 
організацій, це слід робити відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 (100-95-п) (з 
наступними змінами і доповненнями). Цей нормативний акт не застосовується лише тоді, коли 
середня заробітна плата визначається для відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням 
здоров’я, та призначення пенсії. 

22. У справах, пов’язаних із вирішенням спорів про індексацію заробітної плати або 
компенсацію працівникам втрати її частини у зв’язку із затримкою її виплати, суди мають 
враховувати, що:

1) індексація заробітної плати провадиться згідно зі ст. 33 Закону (108/95-ВР) в період між 
переглядами Верховною Радою України розміру мінімальної заробітної плати і здійснюється 
відповідно до Закону «Про індексацію грошових доходів населення» (1282-12) і тих положень 
Порядку проведення індексації грошових доходів громадян, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р. № 663 (663-98-п) (з внесеними змінами та 
доповненнями), котрі йому відповідають, підприємством, установою чи організацією, які 
виплачують заробітну плату, при її нарахуванні починаючи з першого числа місяця, що настає 
за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, який перевищив 105 відсотків 
(величину порога індексації).

За наявності зазначених умов у тому ж порядку індексації підлягає присуджена за 
рішенням суду сума заробітної плати, якщо ці умови настали у зв’язку з несвоєчасним 
виконанням рішення. Наприклад, коли воно мало бути виконано до січня 1998 р., то він і є 
місяцем, з якого обчислюється (береться за 100 відсотків) величина порога індексації. Спір із 
цього приводу розглядається судом за заявою стягувача в позовному провадженні;

2) компенсація втрати частини заробітної плати провадиться згідно зі ст. 34 Закону і 
Положенням про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку 
з порушенням термінів її виплати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 1997 р. № 1427 (1427-97-п) (зі змінами, внесеними постановою від 23 квітня 
1999 р. № 692 (692-99-п), підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності 
й господарювання своїм працівникам у будь-якому разі затримки виплати нарахованої 
заробітної плати (проіндексованої за наявності необхідних для цього умов) на один і більше 
календарних місяців, незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця, якщо в цей час 
індекс цін на споживчі товари і тарифів на послуги зріс більше ніж на один відсоток. 

23. Розглядаючи спори про виплату грошової компенсації за невикористану відпустку, 
необхідно виходити з того, що згідно зі ст. 83 КЗпП вона може бути стягнена на вимогу 
працівника за всі дні невикористаної ним основної й додаткової щорічної відпустки та 
додаткової відпустки для працівників, які мають дітей (ст. 1821 КЗпП), тільки в разі звільнення 
його з роботи, а під час неї – лише за частину цих відпусток за умови, що тривалість наданих 



523Р о з д і л  VI. ТРУДОВЕ ПРАВО

йому при цьому щорічної й додаткової відпусток становить не менше 24 календарних днів та 
що працівник не є особою віком до 18 років.

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам 
закладів освіти, які до звільнення пропрацювали не менше 10 місяців, грошова компенсація за 
невикористані дні щорічних відпусток виплачується з розрахунку повної тривалості останніх.

Інші, крім зазначених, відпустки надаються лише за призначенням і грошовою 
компенсацією замінюватись не можуть.

Якщо працівник з не залежних від нього причин (не з його вини) не використав щорічну 
відпустку і за роки, що передували звільненню, суд на підставі ст. 238 КЗпП має право стягнути 
грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки. Не виключається можливість такого 
ж вирішення цього питання і при частковій компенсації невикористаної відпустки працівникові, 
який продовжує роботу. При цьому слід мати на увазі, що тривалість визначеної в робочих 
днях щорічної відпустки (основної й додаткової), яка не була використана працівником за 
попередні роки, зберігається такою, якою вона була до набрання чинності Законом «Про 
відпустки» (504/96-ВР) (до 1 січня 1997 р.). Розмір грошової компенсації за невикористану 
відпустку за попередні роки визначається виходячи із середнього заробітку, який працівник 
має на час її проведення. 

24. При вирішенні спорів, пов’язаних із застосуванням ст. 127 КЗпП (322-08), суди мають 
враховувати, що:

1) вимоги про повернення працівником авансу, виданого в рахунок заробітної плати, і 
сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок, а також погашення невитраченого і 
своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження, переведення до іншої 
місцевості чи на господарські потреби, розглядаються судами в тому разі, коли роботодавець 
не має можливості провести відрахування із заробітної плати у зв’язку з тим, що працівник 
оспорює підстави і розмір останнього, або минув місячний строк для видання відповідного 
наказу (розпорядження), або з інших причин. До лічильних помилок належать неправильності 
в обчисленнях, дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період тощо. Не 
можуть вважатися ними не пов’язані з обчисленнями помилки в застосуванні закону та інших 
нормативно-правових актів, у тому числі колективного договору;

2) не утримані при звільненні суми за невідпрацьовані дні використаної працівником 
відпустки не можуть бути стягнені з нього судом у тому разі, коли трудовий договір припинено з 
підстав, зазначених у пунктах 3, 5, 6 ст. 36, пунктах 1, 2, 5 ст. 40 КЗпП, а також при направленні 
на навчання та у зв’язку з виходом на пенсію.

Роботодавець може звернутися із зазначеними вимогами до суду стосовно до правил ч. 2 
ст. 233 КЗпП протягом одного року з дня виникнення права на відрахування відповідних сум. 

25. За вирішенням спору про оплату праці працівники, як ті, що працюють за трудовим 
договором, так і члени кооперативів та їх об’єднань, колективних сільськогосподарських 
підприємств, селянських (фермерських) господарств, можуть звернутись до обраної на 
підприємстві (в установі, організації) КТС або до суду в строки, передбачені статтями 225, 
228, 233 КЗпП (322-08).

Пропуск зазначених строків не може бути підставою для відмови у прийнятті позовної 
заяви, оскільки при визнанні його причин поважними ці строки можуть бути поновлені 
відповідно КТС чи судом.

Суди мають враховувати, що у справах про оплату праці діє тримісячний строк звернення 
із заявою до КТС або безпосередньо до суду, який обчислюється з дня, коли працівник 
дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права (статті 225, 233 КЗпП), і 
відповідно до цього з’ясовувати зазначену дату. Десятиденний строк на оскарження рішення 
КТС обчислюється з дня вручення виписки з протоколу засідання комісії чи копії рішення.

Закінчення строку виплати заробітної плати (ст. 115 КЗпП) не є початком перебігу 
зазначеного процесуального строку, якщо не оспорюється право на її одержання; у відповідних 
випадках ця обставина може бути підставою для вимог про компенсацію втрати частини 
заробітку у зв’язку із затримкою його виплати.
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Непроведення розрахунку з працівником у день звільнення або, якщо в цей день він не 
був на роботі, наступного дня після його звернення з вимогою про розрахунок є підставою для 
застосування відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП. У цьому разі перебіг тримісячного 
строку звернення до суду починається з наступного дня після проведення зазначених виплат 
незалежно від тривалості затримки розрахунку.

Пропуск без поважних причин тримісячного строку звернення до суду є самостійною 
підставою для відмови в позові, однак якщо суд установить, що останній є необґрунтованим, 
він відмовляє в його задоволенні саме з цих підстав.

Глава XV КЗпП не передбачає винятків щодо застосування строків звернення до суду. 
Тому і правило ст. 238 КЗпП про право органу, який розглядає спір, постановити рішення 
про виплату працівникові належних йому сум (крім передбачених ст. 235 КЗпП виплат 
середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання 
нижчеоплачуваної роботи) без обмеження будь-яким строком застосовується за умови 
додержання строків звернення за вирішенням спору. 

26. Задовольняючи вимоги про оплату праці, суди повинні в усіх випадках відповідно 
до ст. 217 Цивільного процесуального кодексу (1502-06) зазначати в рішенні про негайне 
його виконання в частині стягнення заробітної плати не більше ніж за один місяць, а суди 
касаційної і наглядної інстанцій – не залишати без реагування виявлені при розгляді справ 
даної категорії факти порушення судами першої інстанції вимог цього закону.

При розгляді скарг на дії (бездіяльність) органів і посадових осіб Державної виконавчої 
служби по виконанню рішень про оплату праці судам слід мати на увазі, що згідно зі ст. 64 
Закону «Про виконавче провадження» (606-14) в разі відсутності у боржника-юридичної особи 
коштів, достатніх для покриття заборгованості, стягнення має звертатись на інше належне 
боржникові на праві власності або закріплене за ним майно (за винятком майна, обмежуваного 
в обороті чи виключеного з нього) незалежно від того, хто фактично його використовує. 

27. Судам необхідно враховувати, що згідно зі ст. 21 КЗпП належним відповідачем у справі 
за позовом про оплату праці є та юридична особа (підприємство, установа, організація), з 
якою позивачем укладено трудовий договір. Разом з тим на зазначені вимоги поширюються 
положення ч. 3 ст. 32 Цивільного кодексу (1540-06) і п. 3 ст. 39 Закону «Про власність» (697-12), 
згідно з якими в разі недостатності у державної установи (організації) коштів відповідальність 
за її зобов’язаннями несе власник.

Відповідно до правил гл. XV КЗпП (322-08) порушення справи про банкрутство юридичної 
особи не позбавляє її працівника права звернутись із заявою в органи по розгляду трудових 
спорів, у тому числі в районний (міський) суд. 

28. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Пленуму Верховного Суду УРСР від 
23 грудня 1988 р. № 13 (v0013700-88) «Про практику розгляду судами спорів про оплату праці 
робітників і службовців». 

ТЕСТИ
1. Формування тарифної сітки провадиться на основі:

а) тарифної сітки;
б) прожиткового мінімуму;
в) стажу роботи працівника;
г) віку працівника.

2. Забороняється виплата заробітної плати:
а) банківськими чеками;
б) борговими зобов’язаннями;
в) продуктами;
г) набоями до гвинтівки.
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3. Яка відповідальність не може бути встановлена за порушення законодавства про 
оплату праці?

а) дисциплінарна;
б) конституційна;
в) кримінальна;
г) адміністративна.

4. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, то виплата 
здійснюється:

а) напередодні вихідних;
б) за 2 дні до вихідних;
в) після вихідних;
г) законом не встановлено.

5. Роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівникові у відрядженні:
а) повну вартість харчування;
б) витрати по найму житлового приміщення;
в) вартість проїзду до місця відрядження;
г) вартість квитка до театру під час відрядження.

6. Максимальний розмір можуть становити відрахування від заробітної плати:
а) 50%;
б) 55%;
в) 60%;
г) на розгляд відповідного органу.

7. Розмір заробітної плати не залежить від:
а) складності роботи;
б) господарської діяльності підприємства;
в) статі працівника;
г) національності працівника.

8. Законодавчо встановлений розмір винагороди за просту, некваліфіковану працю 
працівника:

а) щомісячні асигнування;
б) мінімальна заробітна плата;
в) відрядна заробітна плата;
г) грошові компенсації.

9. Тарифна система оплати праці включає:
а) тарифні сітки;
б) тарифні ставки;
в) схема посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики;
г) всі відповіді правильні.

10. Тарифна система оплати праці використовується для:
а) розподілу робіт незалежно від їх складності;
б) розподілу працівників на відповідні посади;
в) розподілу працівників залежно від їх кваліфікації та за розрядами;
г) всі відповіді правильні.

11. До системи оплати праці відносять:
а) погодинну і відрядну;
б) відрядну і преміальну;
в) погодинну і преміальну;
г) погодинну і акордну.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ526

12. Про нові або зміну діючих умов оплати праці і бік погіршення власник повинен 
повідомити працівників:

а) за 2 тижні до їх запровадження;
б) за 2 місяці до їх запровадження;
в) за 6 місяців до їх запровадження;
г) не зобов’язаний повідомляти працівників.

13. Оплата праці при роботі в надурочний час проводиться:
а) в потрійному розмірі годинної ставки;
б) оклад, скоригований на коефіцієнт переведення;
в) в подвійному розмірі годинної ставки;
г) виплачується оклад, а премія – в подвійному обсязі.

14. Робота в нічний час оплачується в розмірі:
а) 40% окладу;
б) 20% тарифної ставки за кожну годину роботи;
в) подвійного окладу;
г) немає правильної відповіді.

15. Час простою не з вини працівника оплачується:
а) повним окладом;
б) не оплачується;
в) не нижче від двох третин тарифної ставки;
г) премією без виплати окладу.

16. Заробітна плата виплачується працівникові:
а) не рідше 2 разів на місяць;
б) 1 раз на місяць;
в) за 3 дні до початку відпустки;
г) всі відповіді правильні.

ЗАВДАННЯ
Робітники ПП «Комаровичібуд» у вересні 2013 р. 7 днів виконували норми виробітку на 

50 %, а ще 4 дні простоювали, не виготовляли продукції взагалі, оскільки постачальники 
підприємства не забезпечили їх необхідною сировиною. Наприкінці місяця їм виплатили 
50 % платні за 7 днів, а 4 дні взагалі не оплатили.

Дайте правову характеристику цієї ситуації.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Дисциплінарна і матеріальна відповідальність за порушення законодавства про 

працю.
2. Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства про 

працю.
3. Гарантії для працівників, передбачені ЦП і КП кодексами України.
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Кросворд 6.6.1

По горизонталі: 1. Фактор, від якого залежить розмір заробітної плати. Відшкодування, 
зрівноважування, за щось, а також сума, яку сплачують як відшкодування, винагороду; 
2. Шкала тарифних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів; 3. Орган, що здійснює 
контроль за додержанням законодавства про оплату праці на підприємствах; 4. Кількість 
тарифних розрядів; 5. Одна із форм у системі заробітної плати; 6. Одна із форм виплати 
заробітної плати.

По вертикалі: 7. Один із локальних актів, на підставі якого здійснюють організацію 
оплати праці; 2. Угода, яка визначає мінімальні розміри ставок заробітної плати; 
8. Особлива форма договору, згідно з якою оплата праці визначається за угодою сторін; 
9. Діяльність, згідно з якою працівники одержують заробітну плату за фактично виконану 
роботу; 10. Ставка; 11. Заробітна плата за просту некваліфіковану працю, нижче якої не 
може проводитись оплата за виконану роботу; 12. Заробітна плата за виконану роботу 
відповідно до встановлених норм праці.
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ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Оплата праці в Україні регулюється КЗпПУ, законом «Про оплату праці», іншими 

НПА. За структурою вона поділяється на основну і додаткову. Прикладами додаткової 
зарплати можуть бути: доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, премії. 
За кількістю виготовленої продукції і часу затраченого на виконання певної роботи, 
виділяють дві системи оплати праці: відрядну й почасову. Механізмом обчислення оплати 
праці є тарифна система.
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З а н я т т я   №  2 3
Тема 6.7. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА І ДИСЦИПЛІНАРНА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Основні поняття 
524 

Мета заняття
524

План
524

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
524

Словничок до теми
524

Конспект лекції
525

Схема
527

Витяги із джерел та НПА
527

Кодекс законів про працю України (гл. X) –527

Тести
529

Завдання 
529

Питання для роздумів та обговорення
529

Теми повідомлень та рефератів
529

Кросворд
530

Правовий диктант
530
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Трудова дисципліна, дисциплінарна відповідальність, правила внутрішнього 

розпорядку, переконання і заохочення, примушення, дисциплінарний приступок, догана, 
звільнення.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентам деталізувати і розширити знання про один із видів 

юридичної відповідальності – дисциплінарної, а також сформувати у них усвідомленої 
дисциплінованості як необхідної складової трудових успіхів.

ПЛАН
1. Трудова дисципліна.
2. Дисциплінарна відповідальність.
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стереотип. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.
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Т-во «Знання», КОО, 2000.
14. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
15. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Дисципліна (лат. disciplina – навчання, виховання, порядок) – точне, своєчасне 

і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами 
правил поведінки у державному та соціальному житті.

Санкція (лат. sanctio – непорушна постанова) – 1) акт, затверджений вищою 
інстанцією, яка надає йому сили закону; 2) схвалення.
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Нагадаємо, що під юридичною відповідальністю слід розуміти передбачене законом 

і засноване органами держави примусове обмеження або позбавлення правопорушника 
певних благ. Вона є таких видів: конституційна, цивільна, адміністративна, кримінальна і 
дисциплінарно-матеріальна(трудова).

1. Трудова дисципліна

Трудова дисципліна – це заснований на загально визначених принципах моралі 
та санкціонований правовими нормами порядок взаємодій між сторонами трудових 
відносин у процесі праці, який забезпечується створенням необхідних організаційних та 
економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням 
до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. 

Трудова дисципліна – це неухильне дотримання працівником правил внутрішнього 
трудового розпорядку підприємства, установи, організації, виконання в повному обсязі 
і на належному рівні якості своїх трудових обов’язків.

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається 
Правилами внутрішнього розпорядку, що їх затверджують трудові колективи за поданням 
власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі типових 
правил.

Внутрішній трудовий розпорядок системи відносин, що регулюються трудовим 
правом, які складаються між роботодавцем і працівником або їх колективом всередині 
підприємства, установи, організації в процесі праці і забезпечує виконання суб’єктивних 
прав і обов’язків усіма його учасниками.

Трудовий розпорядок поділяється на такі групи:
• які містять норми загального значення;
• які регулюють особливості праці в окремій сфері народного господарства 

(дисциплінарний статут прокуратури, типові правила внутрішнього трудового розпорядку 
для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України);

• правила внутрішнього трудового розпорядку конкретного підприємства, установи, 
організації, які належать до локальних нормативних актів і діють на конкретному 
підприємстві, в установі організації. 

У деяких галузях господарства для окремих категорій працівників діють статути і 
положення про дисципліну.

Рівень трудової дисципліни визначається виконання своїх обов’язків не лише 
робітником і службовцем, а й власником, іншими особами, органами, які мають 
відношення до трудової діяльності.

Працівник зобов’язаний належним чином дотримуватися не тільки дисципліни 
праці, а й чесно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника чи 
уповноваженого ним органу, підвищувати продуктивність праці і покращувати якість 
продукції, дотримуватися трудової, технологічної дисципліни і виробничої санітарії, 
вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з 
яким укладено трудовий договір.

У свою чергу, на власника покладається обов’язок правильно організувати працю 
робітників та службовців, створити умови для виконання ними своїх обов’язків, неухильно 
дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до 
потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їхнього побуту.
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Трудова дисципліна забезпечується двома методами впливу: переконання і 
примушення. 

Переконання – метод впливу, спрямований на моральне і матеріальне стимулювання 
суб’єкта права до такої поведінки, яка відповідає його ролі.

Переконання здійснюється засобом заохочення – публічне виявлення власником 
пошани працівникові за його професіоналізм і сумлінну працю у формі, встановленій 
законодавством та Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

Заохочення поділяються на два види. Перший – заохочення за успіхи у роботі 
(пільги у галузі соціально-культурного, житлово-побутового обслуговування). Другий – 
заохочення за особливі трудові заслуги (нагородження орденами і медалями, почесними 
грамотами, нагрудними знаками, присвоєння почесних звань).

Заохочення застосовується власником або уповноваженим ним органом за 
згодою або спільно з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації та 
заноситься до трудової книжки (подяка). За особливі трудові заслуги працівники можуть 
бути представлені до нагород, почесних звань держави. 

Примушення – метод впливу, який забезпечує здійснення певних дій суб’єктів права 
всупереч його волі. 

Примушення здійснюється накладанням на працівника дисциплінарної відпо-
відальності.

2. Дисциплінарна відповідальність

За невиконання чи недбале виконання трудових обов’язків до працівників можуть бути 
застосовані заходи дисциплінарного стягнення, а також матеріальної відповідальності та 
громадського впливу. 

Під дисциплінарним проступком розуміється винне, протиправне невиконання 
або неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків, за яке до нього може 
бути засновано дисциплінарне стягнення.

Чинне законодавство чітко регламентує порядок притягнення працівників до 
дисциплінарної відповідальності. Згідно зі ст. 147 КЗпПУ, за порушення працівником 
трудової дисципліни може бути застосований лише один із заходів дисциплінарного 
стягнення – догана або звільнення. Колективні договори, правила внутрішнього 
трудового розпорядку можуть передбачати  позбавлення премії, винагороди за рік, 
передбачених контрактом пільг. Законодавством, відомчими статутами та положеннями 
про дисципліну органів прокуратури, залізничного транспорту, зв’язку можуть 
застосовуватись й інші дисциплінарні стягнення до державних службовців:

1) попередження про неповну службову відповідність;
2) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу 

посаду.
Дисциплінарні стягнення застосовує орган, якому надано право на прийняття на 

роботу (право обирання, затвердження чи призначення на посаду даного працівника). 
Працівників, які займають виборні посади, можна звільнити лише з дозволу органу, який 
їх обрав, і лише на підставах, передбачених законодавством (ст. 147-1 КЗпПУ).

Дисциплінарна відповідальність настає за сукупності таких умов:
•  протиправність (порушення працівниками певних норм);
• винність дій працівника;
• антисуспільна спрямованість;
• встановлення дисциплінарної відповідальності у вигляді санкцій за здійснення 

дисциплінарного проступку.
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Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше ніж через місяць з дня його 
виявлення, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності працівника або перебування 
його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване після закінчення шести місяців 
з дня здійснення проступку (ст. 148 КЗпПУ). Перед тим як застосувати дисциплінарне 
стягнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вимагати від порушника 
трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника від подання пояснення 
не звільняє його від відповідальності. При обранні виду стягнення враховується ступінь 
тяжкості ним шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, попередню роботу працівника. 
За кожний дисциплінарний проступок може бути застосоване лише одне дисциплінарне 
стягнення. Стягнення оголошується наказом (розпорядженням) та доводиться до відома 
працівника під розписку впродовж трьох робочих днів. Дисциплінарних стягнень до 
трудової книжки не записують.

Працівник вважається таким, що має дисциплінарне стягнення упродовж року з 
дня оголошення йому наказу про покарання. Після закінчення цього строку працівник 
вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, якщо він за цей час не здійснив 
нового дисциплінарного проступку. Якщо працівник після застосованого до нього 
дисциплінарного стягнення добросовісною працею зарекомендує себе з позитивного 
боку, то дисциплінарне стягнення може бути знято до закінчення річного строку. 
Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 
застосовуються (ст. 151 КЗпПУ).

СХЕМА

Схема 6.7.1. Методи і засоби забезпечення трудової дисципліни

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Кодекс законів про працю України

Глава X. Трудова дисципліна.
Стаття 139. Обов’язки працівників.
Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і 
технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до 
майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Засоби забезпечення 
трудової дисципліни

Переконання Заохочення Примушення
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Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни. <…>
Стаття 141. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу.
Власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю 

працівників, створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову 
і виробничу дисципліну, неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони 
праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту. 

Стаття 142. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Статути і положення про 
дисципліну.

Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням 
власника або уповноваженого ним органу і виборним органом первинної профспілкової 
організації (профспілковим представником) на основі типових правил.

У деяких галузях народного господарства для окремих категорій працівників діють статути 
і положення про дисципліну.

Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі. <…> 
<…> Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни 
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з 

таких заходів стягнення:
1) догана;
2) звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для 

окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення.
Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на 

роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника.
На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та 

іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися 
також органами, вищестоящими щодо органів, вказаних у частині першій цієї статті.

Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням 
органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством.

Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення. <…> 
Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення.
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не 

буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав 
дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж 
проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного 
року.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не 
застосовуються.

Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового 
колективу або його органу. <…>

ТЕСТИ
1. За порушення працівником трудової дисципліни до нього може бути застосовано 

такі дисциплінарні стягнення: 
а) догана;
б) сувора догана;
в) звільнення з роботи;
г) усі відповіді – правильні.
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2. Заохочення за сумлінне виконання обов’язків працівникові заносяться до:
а) трудової книжки;
б) пенсійної справи;
в) будинкової книжки;
г) особової справи.

3. Трудова дисципліна забезпечується такими методами і засобами:
а) залякування;
б) переконання;
в) примушення;
г) заохочення.

ЗАВДАННЯ
1. Керівник фінансової установи «Капітал» С. Небийлихо оголосив наказом догану 

економісту Д. Непийпиво за неодноразове запізнення його на роботу. Секретарка 
керівника по телефону довела зміст наказу до покараного. Через три місяці з нагоди 
ювілею Д. Непийпиво було представлено до нагороди Міністерства фінансів. 

Дайте правову оцінку ситуації.

2. Доцент Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Бегей І. І., зважаючи на 
сімейні обставини, провів заняття для студентів заочного відділення (після обопільної 
домовленості з ними) на два дні раніше до обумовленого розкладом терміну. На цій 
підставі адміністрація інституту депреміювала його на 20 %. До цього слід додати і 
таке. Факт проведення заняття підтвердили студенти і колеги викладача, до цього 
він за двадцять років роботи не мав жодного дисциплінарного стягнення, а лише одні 
заохочення: неодноразово за опитуваннями студентів визнавався кращим викладачем, 
нагороджувався відзнаками інституту, міської і обласної рад, Міністерства освіти і науки, 
відмінник освіти України і таке інше. Профспілковий комітет, до якого член профспілки 
звернувся за захистом, «умив руки». Правда і те, що викладач не поінформував 
безпосереднє керівництво при перенесенні заняття.

Дайте правову оцінку ситуації.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Чи варто застосовувати практику записів дисциплінарних стягнень працівникові у 

його трудову книжку?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Поняття, значення та правове регулювання дисципліни праці.
2. Поняття, підстави, види заохочень і порядок їх застосування.
3. Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників.
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КРОСВОРД
Кросворд 6.7.1

1. 
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

По вертикалі: Неухильне дотримання правил розпорядку, виконання у повному 
обсязі своїх обов’язків.

По горизонталі: 1. Стягнення, яке має попереджувальний характер; 2. Порушення 
працівником певних норм; 3. Винне, протиправне невиконання або невиконання 
працівником своїх трудових обов’язків; 4. Дозволений правовим нормами порядок 
взаємодії сторін трудових чи інших відносин; 5. Метод впливу, який забезпечує здійснення 
певних дій суб’єктів трудового права всупереч їх волі; 6. Метод впливу, спрямований 
на стимулювання суб’єктів трудового права до такої поведінки, що відповідає його волі; 
7. Один із заходів стягнення; 8. Один із видів матеріального заохочення; 9. Заходи 
дисциплінарного впливу на працівників; 10. Прилюдне виявлення пошани працівникові 
за сумлінну працю у формі, встановленій законодавством.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається 

Правилами внутрішнього розпорядку. Заохочення за сумлінну працю заносяться 
до трудової книжки. За особливі заслуги представники можуть бути представленні 
до нагород, почесних звань держави. За порушення трудової дисципліни можуть 
застосовуватись такі стягнення: догана або звільнення.

Власник зобов’язаний вимагати від порушника трудової дисципліни письмове 
пояснення. За кожний дисциплінарний проступок може бути застосоване лише одне 
дисциплінарне стягнення.
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З а н я т т я   №  2 4
Тема 6.8. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Основні поняття 
532 

Мета заняття
532

План
532

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
532

Словничок до теми
533

Конспект лекції
533

Схема
536

Витяги із джерел та НПА
536

Кодекс законів про працю України (глава IX) – 536

Тести
538

Завдання 
538

Питання для роздумів та обговорення
538

Теми повідомлень та рефератів
538

Кросворд
538

Правовий диктант
539
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Матеріальна відповідальність, дійсні збитки, колективна (бригадна) відпо-

відальність.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентові опанувати норми трудового права, що регулюють обмежену, 

повну, підвищену матеріальну відповідальність, порядок відшкодування шкоди.

ПЛАН
1. Матеріальна відповідальність
а) обмежена матеріальна відповідальність;
б) повна матеріальна відповідальність;
в) колективна (бригадна) матеріальна відповідальність;
г) підвищена (кратна) матеріальна відповідальність.
2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником і керівником.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 45).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. VIII, ІХ).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
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липенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.
5. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 р.
6. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
7. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
8. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 
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9. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» № 9 від 06. 11. 1992 р.
10. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., 

стереотип. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.
11. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
12. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
13. П и л и п е н к о  П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
14. П р о к о п е н к о  В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
15. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
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– К.: Юрінком Інтер.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Бригада (фр. brigade) – це організаційно-технологічне і соціально-економічне 

об’єднання працівників однакових або різних професій на базі відповідних виробництв, 
устаткування, інструменту, оснащення, сировини і матеріалів, для виконання 
виробничого завдання з випуску високоякісної продукції або надання послуг з 
найменшими матеріальними і трудовими витратами на основі колективної матеріальної 
заінтересованості і відповідальності.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Матеріальна відповідальність є складовою дисциплінарно-матеріальної (трудової) 

юридичної відповідальності, розгляд якої розпочато у попередній темі. Залежно від 
плану, викладач може об’єднати їх чи то в одне лекційне, чи семінарське заняття.

1. Матеріальна відповідальність

Матеріальна відповідальність – це обов’язок працівників відшкодувати збитки, 
заподіяні з їхньої вини підприємству, установі, організації.

Матеріальна відповідальність – це обов’язок працівника відповісти перед 
роботодавцем за шкоду, заподіяну підприємству, установі організації внаслідок 
порушення покладених на нього трудових обов’язків і відшкодувати збиток. 

Підставою матеріальної відповідальності є наявність прямих дійсних збитків. Під 
такими збитками слід, зокрема, розуміти втрату, погіршення або знищення цінностей, 
майна, необхідність для підприємства, установи, організації витратитись на відновлення, 
придбання майна або інших цінностей чи здійснити зайві виплати.

Покласти матеріальну відповідальність на працівника можна за наявності: вини 
працівника, протиправних дій або бездіяльності і причинно-наслідкового зв’язку між його 
поведінкою та прямим дійсним збитком.

Матеріальну відповідальність можна поділити на такі види:
1) обмежена;
2) повна;
3) колективна (бригадна);
4) підвищена (кратна).
а) Обмежена матеріальна відповідальність
Суть обмеженої матеріальної відповідальності полягає в тому, що за шкоду, заподіяну 

підприємству, установі, організації, при виконанні трудових обов’язків працівники, з вини 
яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної 
шкоди, але не більшому від його середнього місячного заробітку (ст. 132, 133 КЗпПУ). 

Відповідно до закону обмежену матеріальну відповідальність несуть:
• працівники – за пошкодження або знищення через недбалість матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі під час їх виготовлення – у розмірі 
заподіяної з їхньої вини шкоди, але не більшому від їхнього середнього місячного 
заробітку. У такому ж розмірі працівники відповідають за пошкодження або знищення 
через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших 
предметів, виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;

• керівники підприємств, установ, організацій та їхні заступники, а також керівники 
структурних підрозділів підприємств, установ, організацій та їхні заступники – у розмірі 
заподіяної з їхньої вини шкоди, але не більшому від їхнього середнього місячного 
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заробітку, якщо шкоду підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими 
виплатами, неправильністю обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, 
невжиттям заходів щодо запобігання простоєві, випускові недоброякісної продукції, 
розкраданню, знищенню і пошкодженню матеріальних чи грошових цінностей.

б) Повна матеріальна відповідальность
За повної матеріальної відповідальності працівник зобов’язаний відшкодувати збитки 

повністю, незалежно від розміру заробітної плати (ст. 134, 135-2 КЗпПУ).
Повну матеріальну відповідальність застосовують, коли:
1) між працівником і підприємством, установою, організацією, відповідно до ст. 135-1 

КзпПУ, укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної 
відповідальності в разі незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих 
йому для зберігання або інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю 
або за іншими разовими документами;

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, караних у кримінальному 
порядку;

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям 

матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі під час їх виготовлення, 
а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, 
виданих підприємством, установою, організацією працівникові в користування;

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну 
відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації під час виконання 
трудових обов’язків;

7) шкоди завдано не під час виконання трудових обов’язків;
8) службова особа винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на 

іншу роботу.
Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені 

підприємством, установою, організацією з працівниками (що досягли 18-річного віку), 
які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов’язані зі зберіганням, 
обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі 
виробництва переданих їм цінностей.

Перелік таких посад і робіт, а також типовий договір про повну індивідуальну 
матеріальну відповідальність затверджується в порядку, який визначається Кабінетом 
Міністрів України.

в) Колективна (бригадна) відповідальність
При спільному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов’язаних із зберіганням, 

обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва 
переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність, 
може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність. 

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність встановлюється власником або 
уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, 
установи, організації. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну 
відповідальність укладається між підприємством, установою, організацією і всіма 
членами колективу (бригади).

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватись колективна (бригадна) 
матеріальна відповідальність, умови її застосування, а також типовий договір 
про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність розробляється за участі 
профспілкових об’єднань України та затверджується Міністерством праці України.
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г) Підвищена матеріальна відповідальність
За підвищеної матеріальної відповідальності працівник відшкодовує збитки в 

більшому розмірі, ніж він фактично заподіяв (ст. 135 КЗпПУ). Це стосується дорогоцінних 
металів, каменів, хутра, рідкісних тварин, книг, творів мистецтва та ін.

Межі матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану підприємству, 
установі, організації розкраданням, умисним пошкодженням, недостачею або втратою 
окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір 
шкоди перевищує її номінальний розмір, установлює законодавство.

2. Порядок відшкодування шкоди, 
заподіяної працівником і керівником

Порядок відшкодування збитку, заподіяного працівником, регламентується ст. 136 
КЗпПУ.

Відшкодування шкоди працівниками у розмірі, що не перевищує середнього 
місячного заробітку, провадиться за розпорядженням власника або уповноваженого 
ним органу, керівниками підприємств, установ, організацій та їхніми заступниками – за 
розпорядженням вищестоящого в порядку підлеглості органу шляхом відрахування із 
заробітної плати працівника.

Розпорядження власника або уповноваженого ним органу або вищестоящого в 
порядку підлеглості органу має бути зроблено не пізніше ніж два тижні з дня виявлення 
заподіяної працівником шкоди, а звернення до виконання – не раніше ніж після семи днів 
з дня повідомлення про це працівникові. Якщо працівник не згоден із відрахуванням або 
його розміром, трудовий спір за його заявою розглядається в порядку, передбаченому 
законодавством.

У решті випадків покриття шкоди провадиться шляхом подання власником або 
уповноваженим ним органом позову до місцевого суду.

Стягнення з керівників підприємств, установ, організацій та їхніх заступників 
матеріальної шкоди в судовому порядку провадиться за позовом вищестоящого в 
порядку підлеглості органу або за заявою прокурора. Суд при визначенні розміру шкоди, 
що підлягає покриттю, крім прямої дійсної шкоди, враховує ступінь вини працівника і 
ту конкретну обставину, за якої шкоду було заподіяно. Коли шкода стала наслідком не 
лише винної поведінки працівника, а й відсутності умов, що забезпечують збереження 
матеріальних цінностей, розмір покриття має бути відповідно зменшений. Суд може 
зменшити розмір покриття шкоди, заподіяної працівником, залежно від майнового 
стану, за винятком випадків, коли шкода заподіяна злочинними діями працівника, 
вчиненими з корисливою метою. Розмір заподіяної підприємству, установі, організації 
шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгалтерського обліку, 
виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних цінностей за вирахуванням 
зношення згідно з установленими нормами. У випадку розкрадання, недостачі, умисного 
знищення або умисного зіпсуття матеріальних цінностей розмір шкоди визначається за 
цінами, що діють у даній місцевості на день відшкодування шкоди.

На підприємствах громадського харчування (на виробництвах та в буфетах) і в 
комісійній торгівлі розмір шкоди, заподіяної розкраданням або недостачею продукції і 
товарів, визначається за цінами, установленими для продажу (реалізації) цієї продукції 
і товарів.

Законодавством може бути встановлено окремий порядок визначення розміру шкоди, 
що підлягає покриттю, у тому числі у кратному обчисленні, заподіяної підприємству, 
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установі, організації розкраданням, умисним знищенням, недостачею, або втратою 
окремих видів майна та інших цінностей, а також у випадках, коли фактичний розмір 
шкоди перевищує її номінальний розмір.

Розмір відшкодування збитків, заподіяних з вини кількох працівників, визначається 
для кожного з них з урахуванням ступеня вини, виду і межі матеріальної відповідальності.

Розмір утримань із зарплати вказано у ст. 128 КЗпПУ. При кожній виплаті заробітної 
плати загальний розмір цих відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, 
окремо передбачених законодавством України, п’ятдесяти відсотків заробітної плати, яка 
належить до виплати працівникам. (Детальніше про неї йдеться у темі: «Оплата праці».)

СХЕМА

Схема 6.8.1. Види матеріальної відповідальності

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Кодекс законів про працю України

Глава IX. Гарантії при покладенні на працівників матеріальної 
відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, 

організації
Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників.
Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, 

установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків.
При покладенні матеріальної відповідальності права і законні інтереси працівників 

гарантуються шляхом встановлення відповідальності тільки за пряму дійсну шкоду, лише 
в межах і порядку, передбачених законодавством, і за умови, коли така шкода заподіяна 
підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника. 
Ця відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника і не 
повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком випадків, передбачених 
законодавством.

За наявності зазначених підстав і умов матеріальна відповідальність може бути покладена 
незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної 
відповідальності.

На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до 
категорії нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержані підприємством, 
установою, організацією прибутки і за шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані 
крайньої необхідності.

Працівник, який заподіяв шкоду, може добровільно покрити її повністю або частково. За 
згодою власника або уповноваженого ним органу працівник може передати для покриття 
заподіяної шкоди рівноцінне майно або поправити пошкоджене.

Стаття 131. Обов’язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по 
збереженню майна. <…>

Матеріальна відповідальність

Обмежена Повна Підвищена
(кратна)

Колективна
(бригадна)
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Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку.
За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків, 

працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої 
дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку

Матеріальна відповідальність понад середній місячний заробіток допускається лише у 
випадках, зазначених у законодавстві.

Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників.
Згідно із законодавством обмежену матеріальну відповідальність несуть:
1) працівники – за зіпсуття або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, 

виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, – у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, 
але не більше свого середнього місячного заробітку. В такому ж розмірі працівники несуть 
матеріальну відповідальність за зіпсуття або знищення через недбалість інструментів, 
вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, 
установою, організацією працівникові в користування;

2) керівники підприємств, установ, організацій та їх заступники, а також керівники струк-
турних підрозділів на підприємствах, в установах, організаціях та їх заступники – у розмірі 
заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкоду 
підприємству, установі, організації заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною 
постановкою обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, невжиттям 
необхідних заходів до запобігання простоям, випускові недоброякісної продукції, розкраданню, 
знищенню і зіпсуттю матеріальних, грошових чи культурних цінностей.

Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності.
Відповідно до законодавства працівники несуть матеріальну відповідальність у повному 

розмірі шкоди, заподіяної з їх вини підприємству, установі, організації, у випадках, коли:
1) між працівником і підприємством, установою, організацією відповідно до статті 135-1 

цього Кодексу укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної 
відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для 
зберігання або для інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовою довіреністю або 
за іншими разовими документами;

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримі наль-
ному порядку;

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
5) шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, 

напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, 
вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих підприємством, 
установою, організацією працівникові в користування;

6) відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відпо відаль-
ність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків;

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов’язків;
8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу 

роботу;
9) керівник підприємства, установи, організації всіх форм власності, винний у несвоєчасній 

виплаті заробітної плати понад один місяць, що призвело до виплати компенсацій за порушення 
строків її виплати, і за умови, що Державний бюджет України та місцеві бюджети, юридичні 
особи державної форми власності не мають заборгованості перед цим підприємством.

Стаття 138. Обов’язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відпо-
відальності на працівника. <…> 
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ТЕСТИ
1. Видами матеріальної відповідальності є:

а) обмежена;
б) повна;
в) часткова;
г) підвищена.

2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність застосовується, коли:
а) не встановлено працівника, який заподіяв шкоду;
б) шкоди завдано діями працівника, який звільнився з роботи;
в) неможливо встановити розмір збитків, задіяних працівниками бригади;
г) неможливо розмежувати матеріальну відповідальну.

3. В окремих випадках, передбачених законодавством, розмір утримань із зарплати 
за заподіяну шкоду працівником не може перевищувати ...............%.

ЗАВДАННЯ
За розпорядженням власника підприємства «Гицель» його працівника С. Шкіднюка 

було зобов’язано відшкодувати заподіяні ним збитки шляхом відрахування 20 % із його 
заробітної плати впродовж шести місяців. Через три місяці від дня розпорядження 
бухгалтерія одразу відрахувала 60 % із зарплати Шкіднюка, мотивуючи це тим, що 
бухгалтер К. Забудько забула у попередні два місяці відрахувати встановлених 20 %.

Чи правомірні дії працівників бухгалтерії?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Уважно проаналізуйте умови обмеженої матеріальної відповідальності. Чи оптимальні 

і справедливі вони?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Поняття і загальна характеристика видів матеріальної відповідальності.
2. Порівняльна характеристика матеріальної та інших видів юридичної відпові даль-

ності.
3. Правове регулювання відшкодування заподіяної шкоди.

КРОСВОРД
Кросворд 6.8.1

1.
2.

3.
4.

5.
6.

По вертикалі: Втрата, погіршення чи знищення майна, цінностей.
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По горизонталі: 1. Назва звернення до суду особи з вимогою про захист свого 
цивільного права або інтересу; 2. Матеріальна відповідальність у розмірі прямої дійсної 
шкоди, але не більшому від середнього місячного заробітку винного працівника; 
3. Матеріальна відповідальність, за якої винний працівник відшкодовує збитки у біль-
шому розмірі, які він фактично заподіяв; 4. Інша назва підвищеної матеріальної 
відповідальності; 5. Назва матеріальної відповідальності, яка застосовується тоді, коли 
неможливо її розмежувати; 6. Інша назва колективної матеріальної відповідальності.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Підставою матеріальної відповідальності є наявність прямих дійсних збитків. Вона 

поділяється на такі види: обмежена, повна, підвищена (кратна), колективна (бригадна). 
Остання застосовується тоді, коли її неможливо розмежувати. Якщо трудовий спір 
щодо відшкодування працівником завданих збитків не вирішується за місцем його праці, 
то власник або уповноважений ним орган може звернутися до суду з позовом. Розмір 
утримань із зарплати працівника на відшкодування збитків не може перевищувати 20 %, 
а в окремих випадках – 50 % від щомісячної виплати.
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З а н я т т я   №  2 5
Тема 6.9. ОХОРОНА ПРАЦІ

Основні поняття 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Охорона праці, праця жінок, праця молоді, умови праці, інвалід.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Ознайомити студентів із правовим регулюванням охорони праці на загал, а зокрема 

– жінок, молоді, яка навчається, а також інвалідів для використання ними набутих знань 
у повсякденному житті.

ПЛАН
1. Поняття охорони праці.
2. Охорона праці жінок.
3. Охорона праці молоді.
4. Охорона праці інвалідів.
5. Пільги для працівників, які навчаються.
6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 45).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл.XI, XII, XIII, XIV, XVIII).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Законодавство України про працю / Упор.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, П. Д. Пи-

липенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.
5. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 р.
6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23. 09. 1999 р. 
7. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
8. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
9. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
10. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» від 06. 11. 1992 р.
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– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
12. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Стандарт (англ. standart) – 1) норма, зразок, мірило, основа…; 2) типовий від виробів, 

який задовольняє певні умови щодо якості: хімічного складу, фізичних властивостей, 
міри, ваги тощо.

Інвалід (лат. іnvalidus – безсилий, слабкий, хворий) – особа зі стійким розладом 
функцій організму, замовленим захворюванням, травмою або ураженими дефектами, що 
призводять до обмеження її життєдіяльності та викликає потребу в соціальній допомозі 
і захисті.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Тема цієї лекції може бути класичним прикладом міжпредметних зв’язків з 

навчальними дисциплінами «Основи охорони праці» (для бакалаврів), «Охорона праці 
в галузі» (для магістрів) і «Охорона праці в галузі безпеки» (для магістрів спеціальних 
груп). Зважаючи на це, стисло зупинимося лише на окремих аспектах цього інституту 
трудового права.

1. Поняття охорони праці

Охорона праці є важливим правовим інститутом. Відповідно до Закону «Про охорону 
праці» (ст. 1), це – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 
санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 
збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Працівники під час роботи на підприємстві мають право:
• на створення умов праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, 

механізмів, стан засобів колективного та індивідуального захисту, стан санітарно-
побутових умов, що повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону 
праці;

• відмови від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна 
для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, і навколишнього природного 
середовища;

• розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує 
законодавства про охорону праці і одержати допомогу не менше 3-х місячних заробітних 
плат, що передбачено колективним договором.

Права працівників щодо охорони праці є обов’язком власника, який повинен 
здійснити їх:

− обов’язкове соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 
захворювань, а зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці – безплатно 
забезпечувати лікувально-профілактичним харчуванням;

− на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, роботах, пов’язаних з 
забрудненням, – видавати безплатний спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального 
захисту;

− відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому – каліцтво або інші ушкодження 
здоров’я;

− відшкодувати моральну шкоду, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели 
до фізичної втрати.

Окрім значних прав на працівників покладено і чимало обов’язків, а саме:
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1. виконувати вимоги про охорону праці;
2. знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці;
3. додержуватися зобов’язань щодо охорони праці;
4. проходити попередні та періодичні медичні огляди;
5. Співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов.
Охорона праці таких категорій працівників як жінки, неповнолітні, інваліди має свої 

особливості.

2. Охорона праці жінок

Охорона праці жінок є складовою гендерної політики держави. Закон забороняє 
застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними 
умовами праці, зокрема на підземних роботах, їм не дозволяється піднімати і переміщувати 
речі, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

У нічний час залучення жінок до робіт не допускається, за винятком тих галузей 
народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як 
тимчасовий захід.

Не допускається залучення жінок до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт 
у вихідні дні та направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком 
до трьох років.

Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись 
до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди. 

Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, 
норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає 
вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за 
попередньою роботою.

Жінкам надаються відпустки з вагітності та пологах тривалістю сімдесят календарних 
днів до родів і п’ятдесят шість (у разі ненормованих пологів або народження двох чи 
більше дітей – сімдесят) календарних днів після родів.

Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви 
для відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини. Ці перерви 
надаються не раніше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти хвилин 
кожна. При наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється 
не менше години. Строки і порядок надання перерв установлюється власником або 
уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, 
установи, організації і з урахуванням бажання матері. Перерви для годування дитини 
включаються в робочий час і оплачуються середнім заробітком.

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну 
плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а 
одиноким матерям за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-
інваліда.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років 
– частина друга ст. 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти 
років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не 
допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли 
допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.
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3. Охорона праці молоді
Особливості прийняття на роботу неповнолітніх 

У виняткових випадках і за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, дозволяється 
приймати на роботу осіб, які досягли 15 років, а також учнів, які досягли 14 років, якщо 
це не завдає шкоди їх здоров’ю та навчанню. У решті випадків особа стає суб’єктом 
трудових відносин з 16 років. Роботу підлітків заборонено використовувати на важких 
роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних 
роботах, їх не можна залучати до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує 
встановленні для них граничні норми.

Для підприємств і організацій встановлюються норми зарахування на роботу і 
професійне навчання молодих людей, які закінчили навчання, а також тих, яким не 
виповнилося 18 років. Відмова у прийнятті на роботу і профнавчанні вказаних осіб може 
бути оскаржена у суді.

Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після 
попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку 
підлягають обов’язковому медичному оглядові.

Забороняється залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних та 
надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Норми виробітку для них встановлюються виходячи 
з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для 
осіб, що не досягли вісімнадцяти років. При цьому заробітна плата працівникам при 
скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам 
відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Щорічні відпустки працівникам молодше вісімнадцяти років надаються в літній час 
або, за їх бажанням, в будь-яку іншу пору року на строк 31 календарний день.

Їх звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається, 
крім додержання загального порядку звільнення, тільки за згодою районної (міської) 
комісії у справах неповнолітніх.

4. Охорона праці інвалідів

Це питання студентові пропонується опрацювати самостійно. При цьому слід 
звернути увагу на ст. 172 КЗпПУ і ст. 12 Закону України «Про охорону праці».

5. Пільги для працівників, які навчаються

Це питання, як і попереднє, студент має опанувати самостійно. Для цього треба 
ретельно прочитати гл. XIV КЗпПУ.

6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Контроль за додержанням законодавства про працю встановлюється гл. XVIII КЗпПУ, 
розд. V, VI, VII, VIII Закону України «Про охорону праці» та іншими нормативно-правовими 
актами. Відповідно до них, ці функції здійснюють спеціальні уповноважені на те органи та 
інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.

Центральні органи державної виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням 
законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають 
у їх функціональному підпорядкуванні. До них належать: Державний комітет України по 
нагляду за охороною праці; Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки; 
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Права працівників 
на охорону праці

Право на створення умов 
праці на робочому місці, 
безпека технологічних 

процесів, механізмів, стан 
засобів колективного та 
індивідуального захисту

Працівник має право від
мовитись від дорученої 

роботи, якщо створилася 
виробнича ситуація не-

безпеки для його життя чи 
здоров’я або для людей, які 
його оточують, і навколиш-

нього середовища

Працівник має право розі-
рвати трудовий договір за 
власним бажанням, якщо 

власник не виконує законо-
давства про охорону праці

органи державного пожежного нагляду управління охорони Міністерства внутрішніх справ 
України; органи на заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони 
здоров’я України.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю 
здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюють 
професійні спілки та їх об’єднання. Відповідальними повноваженнями наділені і місцеві 
державні адміністрації та Ради народних депутатів.

Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з 
чинним законодавством. Воно передбачає дисциплінарну, адміністративну, матеріальну 
та кримінальну відповідальність за порушення встановлених юридичних норм.

СХЕМИ

Схема 6.9.1

Схема 6.9.2

Індивідуальні 
обов’язки працівника 
щодо охорони праці

Виконувати 
вимоги про 

охорону праці

Знати і вико-
нувати вимоги 
нормативних 
актів про охо-

рону праці

Додержувати-
ся зобов’язань 
щодо охорони 

праці

Проходити 
попередні та 

періодичні ме-
дичні догляди

Співробітни-
чати з власни-
ком у справі 
організації 
безпечних і 

нешкідливих 
умов
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Схема 6.9.3

Схема 6.9.4

Схема 6.9.5

Види відповідальності 
працівників за порушення 

законодавства 
про охорону праці

Дисциплінарна Адміністративна Матеріальна Кримінальна

Види обмежень щодо 
застосування праці жінок

На роботах 
у нічний час

Заборона залучати 
вагітних жінок і жі-

нок, що мають дітей 
віком до 3 років, до 
нічних, надурочних 
робіт і робіт у вихід-
ні дні і направлення 

їх у відрядження

Переведення на 
легшу роботу вагіт-
них жінок і жінок, які 
мають дітей віком 

до 3 років

Забороняється 
залучення жінок 
до підіймання та 

переміщення речей, 
маса яких переви-
щує встановлені 
для них граничні 

норми

Особливості прийняття 
на роботу неповнолітніх

Неповнолітні 
приймаються 

на роботу 
з 16 років

У виняткових ви-
падках і за згодою 
батьків дозволя-

ється приймати на 
роботу осіб, яким 

виповнилося 15 ро-
ків, а учнів – якщо 
їм виповнилося 

14 років

Усі неповнолітні 
обов’язково про-
ходять медичний 

огляд

Заборонено ви-
користовувати їх 
працю на важких, 
шкідливих, небез-

печних та підземних 
роботах
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Кодекс законів про працю України

Глава XI. Охорона праці
Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці.
На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови 

праці.
Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або 

уповноважений ним орган.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 

устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального 
захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні 
відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Власник або уповноважений ним орган повинен впроваджувати сучасні засоби техніки 
безпеки, які запобігають виробничому травматизмові, і забезпечувати санітарно-гігієнічні 
умови, що запобігають виникненню професійних захворювань працівників.

Власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання 
роботи, поєднаної з явною небезпекою для життя, а також в умовах, що не відповідають 
законодавству про охорону праці. Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, 
якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які 
його оточують, і навколишнього середовища.

У разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я умов праці 
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повідомити про це орган державного 
нагляду за охороною праці, який може дати тимчасову згоду на роботу в таких умовах.

На власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення 
інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці, протипожежної охорони.

Трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов, охорони 
праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів.

(Стаття 153 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 8474-10 від 27. 02. 1885; 
Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при  проектуванні, будівництві 
(виготовленні) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва. 

Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам 
охорони праці.

Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів 
виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам  охорони праці.

Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці – це правила, 

стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових 
норм, обов’язкових для виконання.

Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних державних міжгалузевих 
та галузевих нормативних актів про охорону праці проводяться органами державного нагляду 
за охороною праці за участю інших державних органів і професійних спілок у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засоби праці і 
технологічні процеси повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами 
державного нагляду за охороною праці.

У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати 
для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах, власник або 
уповноважений ним орган зобов’язаний вжити погоджених з органами державного нагляду за 
охороною праці заходів, що забезпечать безпеку працівників.
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(Стаття 157 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2240-10 від 29. 07. 1981, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 158. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і 
оздоровлення умов  праці працівників.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вживати заходів щодо полегшення 
і оздоровлення умов праці працівників шляхом впровадження прогресивних технологій, 
досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, 
позитивного досвіду з охорони праці, зниження та усунення запиленості та загазованості 
повітря у виробничих приміщеннях, зниження інтенсивності шуму, вібрації, випромінювань 
тощо.

(Стаття 158 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 159. Обов’язок працівника виконувати вимоги  нормативних актів про охорону 

праці. 
Працівник зобов’язаний:
знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження 

з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися 
засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором 
(угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 
установи, організації;

проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;
співробітничати з власником або уповноваженим ним органом у справі організації 

безпечних та нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення 
будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людей, які 
його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого 
безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

(Стаття 159 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2240-10 від 29. 07. 1981, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці. 
Постійний контроль за додержанням працівниками вимог нормативних актів про охорону 

праці покладається на власника або уповноважений ним орган.
Трудові колективи через обраних ними уповноважених, професійні спілки в особі своїх 

виборних органів і представників контролюють додержання всіма працівниками нормативних 
актів про охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях.

(Стаття 160 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 8474-10 від 27. 02. 1985; 
Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 161. Заходи щодо охорони праці.
Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує 

комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» 
(2694-12). План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору.

(Стаття 161 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983.)
Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці.
Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших  засобів індивідуального захисту.
Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття.
Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів. 
Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування.
Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою.
Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку.
Працівникам, що працюють в холодну пору року на відкритому повітрі або в закритих 

неопалюваних приміщеннях, вантажникам та деяким іншим категоріям працівників у випадках, 
передбачених законодавством, надаються спеціальні перерви для обігрівання і відпочинку, 
які включаються у робочий час. Власник або уповноважений ним орган, зобов’язаний 
обладнувати приміщення для обігрівання і відпочинку працівників.

(Стаття 168 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20. 03. 1991.)
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Стаття 169. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати 

проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими 
чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також 
щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Перелік професій, працівники яких підлягають медичному оглядові, термін і порядок його 
проведення встановлюються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із 
Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

(Стаття 169 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 5938-11 від 27. 05. 1988; 
Законом № 3694-12 від 15. 12 1993.)

Стаття 170. Переведення на легшу роботу.
Працівників, які потребують за станом здоров’я надання легшої роботи, власник або 

уповноважений ним орган повинен перевести, за їх згодою, на таку роботу у відповідності з 
медичним висновком тимчасово або без обмеження строку.

При переведенні за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу за працівниками 
зберігається попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення, а у 
випадках, передбачених законодавством України, попередній середній заробіток зберігається 
на весь час виконання нижчеоплачуваної роботи або надається матеріальне забезпечення за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

(Стаття 170 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3694-12 від 15. 12. 1993, 
№ 429-IV (429-15) від 16. 01. 2003.)

Стаття 171. Обов’язки власника або уповноваженого ним  органу щодо розслідування та 
обліку нещасних  випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. <…>

Власник або уповноважений ним орган повинен проводити розслідування та вести облік 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві відповідно до порядку, 
встановленого Кабінетом Міністрів України.

(Стаття 171 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 172. Застосування праці інвалідів.
У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган 

покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування 
інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий 
день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Залучення інвалідів до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається 
(статті 55, 63).

(Стаття 172 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 173. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров’я працівників.
Шкода, заподіяна працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з 

виконанням трудових обов’язків, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.
(Стаття 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993; 

уредакції Закону № 429-IV (429-15) від 11. 02. 2003.) 
(Статтю 173-1 виключено на підставі Закону № 1356-XIV (1356-14) від 24. 12. 1999.)

Глава XII. Праця жінок
Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок.
Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими 

або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт 
(нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню).

Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких 
перевищує встановлені для них граничні норми.
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Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 
забороняється застосування праці жінок, а також граничні норми підіймання і переміщення 
важких речей жінками затверджуються Міністерством охорони здоров’я України за погод-
женням із Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

(Стаття 174 із змінами, внесеними згідно із Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, 
№ 3694-12 від 15. 12. 1993.)

Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час.
Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок,  що мають дітей віком до трьох 

років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження 
Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають  дітей віком від трьох до чотирнадцяти 

років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження.
Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 

трьох років.
Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми 

обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив 
несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою 
роботою.

До вирішення питання про надання вагітній жінці відповідно до медичного висновку іншої 
роботи, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, вона підлягає 
звільненню від роботи із збереженням середнього заробітку за всі пропущені внаслідок цього 
робочі дні за рахунок підприємства, установи, організації.

Жінки, які мають дітей віком до трьох років, в разі неможливості виконання попередньої 
роботи переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою 
роботою до досягнення дитиною віку трьох років.

Якщо заробіток осіб, зазначених у частинах першій і третій цієї статті, на легшій роботі є 
вищим, ніж той, який вони одержували до переведення, їм виплачується фактичний заробіток.

(Стаття 178 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4841-11 від 30. 10. 1987; 
Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, № 263/95-ВР від 05. 07. 1995.)

Стаття 179. Відпустки у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.
На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з 

вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох 
і більше дітей та у разі ускладнення пологів) – 70 календарних днів після пологів, починаючи 
з дня пологів.

Тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно і становить 
126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі 
ускладнення пологів). Вона надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично 
використаних до пологів.

За бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам 
частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за 
дитиною більшої тривалості.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо 
дитина перебуває на державному утриманні.

У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку 
надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному 
висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Відпустки для догляду за дитиною, передбачені частинами третьою, четвертою та шостою 
цієї статті, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, 
дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

За бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування 
їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого 
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часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період 
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

(Стаття 179 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 871-12 від 20. 03. 1991; у редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998, із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 429-IV (429-15) від 16. 01. 2003.)

(Відповідно до розділу II Закону Української РСР № 871-12 від 20. 03. 1991 (Відомості 
Верховної Ради УРСР, 1991, № 23, ст. 267) частково оплачувані відпустки з 1 січня 1992 р. 
надаються жінкам до досягнення дитиною віку трьох років.)

Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу 

роботи.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без 

збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) надаються 
за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю 
або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) 
власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без 
збереження заробітної плати (частини третя та шоста статті 179 цього Кодексу) зараховуються 
як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час 
відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не 
зараховується.

(Стаття 181 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 871-12 від 20. 03. 1991; у редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998.)

(Відповідно до розділу II Закону Української РСР № 871-12 від 20. 03. 1991 р. (Відомості 
Верховної Ради УРСР, 1991, № 23, ст. 267) частково оплачувані відпустки з 1 січня 1992 р. 
Надаються жінкам до досягнення дитиною віку трьох років.)

Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей.
Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей.
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або 

яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й 
у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину 
під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів 
без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може 
перевищувати 17 календарних днів.

Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, 
передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу, а також понад щорічні відпустки, встановлені 
іншими законами та нормативно-правовими актами, і переноситься на інший період або 
продовжується у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу.

(Кодекс доповнено статтею 182-1, згідно із Законом № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998; 
із змінами, внесеними згідно із Законами № 490-IV (490-15) від 06. 02. 2003, № 2128-IV (2128-
15) від 22. 10. 2004, № 1343-VI (1343-17) від 19. 05. 2009.)

Стаття 183. Перерви для годування дитини.
Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються, крім загальної перерви для 

відпочинку і харчування, додаткові перерви для годування дитини.
Ці перерви надаються не рідше ніж через три години тривалістю не менше тридцяти 

хвилин кожна.
При наявності двох і більше грудних дітей тривалість перерви встановлюється не менше 

години.
Строки і порядок надання перерв установлюються власником або уповноваженим 

ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником) підприємства, установи, організації і з врахуванням бажання 
матері.
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Перерви для годування дитини включаються в робочий час і оплачуються за середнім 
заробітком.

(Стаття 183 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983, 
№ 4841-11 від 30. 10. 1987; Законом № 1096-IV (1096-15) від 10. 07. 2003.)

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона  звільнення вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей. <…>

Стаття 185. Надання вагітним жінкам і жінкам, які мають  дітей віком до чотирнадцяти 
років, путівок  до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги.

Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях.
На підприємствах і в організаціях з широким застосуванням жіночої праці організовуються 

дитячі ясла, дитячі садки, кімнати для годування грудних дітей, а також кімнати особистої 
гігієни жінок. 

Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері.
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою – восьмою статті 179, 

статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 цього Кодексу, поширюються також на батьків, які 
виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному 
закладі), а також на опікунів (піклувальників), прийомних батьків.

(Кодекс доповнено статтею 186-1 згідно із Законом № 871-12 від 20. 03. 1991; у редакції 
Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1959-VI 
(1959-17) від 10. 03. 2010.)

Глава XIII. Праця молоді
Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах.
Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах 

прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та 
деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

(Стаття 187 із змінами, внесеними згідно із Законом № 263/95-ВР від 05. 07. 1995.)
Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу.
Не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років.
За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись 

на роботу особи, які досягли п’ятнадцяти років.
Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів 

загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для 
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у 
вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з 
батьків або особи, що його замінює.

(Стаття 188 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, № 2418-12 від 05. 06. 1992.)

Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років. <…>
Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти 

років.
Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах 

і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і 

переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також 

граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти 
років затверджуються Міністерством охорони здоров’я України за погодженням із Державним 
комітетом України по нагляду за охороною праці.

(Стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років.
Усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього 

медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов’язковому 
медичному оглядові.

(Стаття 191 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
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Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, 
надурочних робіт і робіт у вихідні дні.

Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників.
Для робітників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи з 

норм виробітку для дорослих робітників пропорціонально скороченому робочому часу для 
осіб, що не досягли вісімнадцяти років.

Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, що 
пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в передбачених законодавством випадках 
і розмірах та на визначені ним строки можуть затверджуватись знижені норми виробітку. 
Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з 
профспілковим комітетом.

(Стаття 193 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983.)
Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти  років при скороченій 

тривалості щоденної роботи.
Заробітна плата працівникам молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості 

щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при 
повній тривалості щоденної роботи.

Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, 
оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою 
за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно 
з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних 
навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно 
відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням 
доплати до заробітної плати.

(Стаття 194 із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20. 03. 1991.)
Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років.
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років надаються у зручний для них час.
Щорічні відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років повної тривалості у перший рік 

роботи надаються за їх заяво до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на 
даному підприємстві, в установі, організації.

(Стаття 195 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2240-10 від 29. 07. 1981; у 
редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998.)

Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві.
Для всіх підприємств і організацій встановлюється броня прийняття на роботу і професійне 

навчання на виробництві молоді, яка закінчила загальноосвітні школи, професійні навчально-
виховні заклади, а також інших осіб молодше вісімнадцяти років.

Районні і міські Ради народних депутатів затверджують програми влаштування на роботу 
випускників загальноосвітніх шкіл, квоти робочих місць для працевлаштування молоді та 
забезпечують їх виконання всіма підприємствами, установами, організаціями.

Відмова у прийнятті на роботу і професійне навчання на виробництві зазначеним особам, 
направленим в рахунок броні, забороняється. Така відмова може бути оскаржена ними до 
суду.

(Стаття 196 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2240-10 від 29. 07. 1981; 
Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, № 263/95-ВР від 05. 07. 1995.)

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 навчально-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 двох років.
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Молодим спеціалістам – випускникам державних навчальних закладів, потреба в яких 
раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, надається робота 
за фахом на період не менше трьох років у порядку (784-2010-п), визначеному Кабінетом 
Міністрів України.

(Стаття 197 в редакції Закону № 263/95-ВР від 05. 07. 1995.)
Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років.
Звільнення працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, 
тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, 
зазначених в пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, провадиться лише у виняткових випадках 
і не допускається без працевлаштування.

(Стаття 198 із змінами, внесеними згідно із Законом № 609-V (609-16) від 07. 02. 2007.)
Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або 

інших осіб.
Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді.

Глава XIV. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням 
(Назва глави XIV із змінами, внесеними згідно із Законом № 871-12 від 20. 03. 1991.)

Стаття 201. Організація виробничого навчання.
Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням.
Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням.
При підвищенні кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі повинні 

враховуватись успішне проходження працівниками виробничого навчання, загальноосвітня 
і професійна підготовка та успішне проходження працівниками навчання в навчальних 
закладах. 

(Стаття 203 із змінами, внесеними згідно із Законом № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998.)
Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час.
Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо 

на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового навчання провадяться в 
межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних 
віку, професій і виробництв.

Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка 
вивчається.

Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією.
Стаття 207. Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання 

іншим спеціальностям.
Стаття 208. Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних 

навчальних закладах.
Для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-

технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена 
тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку; їм 
надаються також і інші пільги.

(Стаття 208 із змінами, внесеними згідно із Законом № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 
1998.)

Стаття 209. Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для працівників, 
які навчаються в середніх загальноосвітніх школах.

Стаття 210. Звільнення від роботи без збереження заробітної плати працівників, які 
навчаються в середніх навчальних закладах.

Стаття 211. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах.
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх 

(змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх 
школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:
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1) випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів;
2) випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарних дні;
3) перевідних іспитів в основній та старшій школах – від 4 до 6 календарних днів.
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається 

додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.
(Стаття 211 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 6237-10 від 21. 12. 1983; у 

редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998; із змінами, внесеними згідно із Законом 
№ 490-IV (490-15) від 06. 02. 2003.)

Стаття 212. Час надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються в навчальних 
закладах.

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні 
відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання 
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту 
та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, 
класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні 
відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані 
до початку навчання в цих закладах.

Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва 
та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання 
лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту 
та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за 
перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на 
даному підприємстві, в установі, організації. 

Стаття 213. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних 
закладах.

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних 
навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання 
іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.

(Стаття 213 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 6237-10 від 21. 12. 1983; 
Законом № 871-12 від 20. 03. 1991; у редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998; із 
змінами, внесеними згідно із Законом № 490-IV (490-15) від 06. 02. 2003.)

Стаття 214. Відпустки без збереження заробітної плати працівникам, допущеним до 
вступних іспитів у вищі навчальні заклади.

Працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається 
відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування 
часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях 
при вищих навчальних закладах, у період навчального року надається, за їх бажанням, 
один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для складання 
випускних іспитів їм надається додаткова відпустка на умовах, передбачених частиною 
першою цієї статті.

(Стаття 214 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 6237-10 від 21. 12. 1983; 
Законом № 871-12 від 20. 03. 1991; у редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998.)

Стаття 215. Пільги працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах.
Стаття 216. Додаткова відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, 

навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.
Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних 

закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані 
відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 
іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
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першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних 
днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних 
днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів;
2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та 

іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних 

днів,
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних 

днів,
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів;
3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від 

рівня акредитації – 30 календарних днів;
4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються 

у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого 
рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів 
акредитації – чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу 
(наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах 
післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні 
підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і 
наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або 
без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік 
додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно 
виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка 
тривалістю 30 календарних днів.

Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною 
формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може 
встановлюватися інша тривалість відпусток у зв’язку з навчанням.

Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, 
надаються впродовж навчального року.

(Стаття 216 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 6237-10 від 21. 12. 1983; 
Законом № 263/95-ВР від 05. 07. 1995; у редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09 19.98; 
із змінами, внесеними згідно із Законом № 490-IV (490-15) від 06. 02. 2003.)

Стаття 217. Збереження заробітної плати на час додаткових відпусток у зв’язку з 
навчанням.

Стаття 218. Надання працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах та 
аспірантурі, вільних від роботи днів.

Стаття 219. Оплата проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу.
Власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих 

навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження 
навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних 
робіт і складання заліків та іспитів – у розмірі 50 відсотків вартості проїзду.

У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного 
проекту (роботи) або складання державних іспитів.

(Стаття 219 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 6237-10 від 21. 12. 1983; у 
редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998.)

Стаття 220. Обмеження надурочних робіт для працівників, які навчаються.
Працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних 

навчальних закладах, забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт.
(Стаття 220 у редакції Закону № 117-XIV (117-14) від 18. 09. 1998.) 
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Глава XVIII. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю
Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням  законодавства про працю.
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють спеціально 

уповноважені на те органи та інспекції, які не залежать у своїй діяльності від власника або 
уповноваженого ним органу.

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства 
про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному 
підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право з метою перевірки 
дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в 
установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю 
здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні 
спілки та їх об’єднання.

(Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2240-10 від 29. 07. 1981; 
Законами № 2857-12 від 15. 12. 1992, № 3694-12 від 15. 12 19.93, № 2343-III (2343-14) від 
05. 04. 2001, № 2275-VI (2275-17) від 20. 05. 2010.)

Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці.
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону 

праці здійснюють:
Державний комітет України по нагляду за охороною праці;
Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки;
органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства 

внутрішніх справ України;
органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я 

України.
(Стаття 260 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 2240-10 від 29. 07. 1981, 

№ 2957-10 від 30. 12. 1981; Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
(Статтю 261 виключено на підставі Закону № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
(Статтю 262 виключено на підставі Закону № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів 

у галузі охорони праці.
Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території:
забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і 

виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;
здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці.
(Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2240-10 від 29. 07. 1981; 

Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
(Статтю 264 виключено на підставі Закону № 3694-12 від 15. 12. 1993.)
Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю.
Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з 

чинним законодавством.
(Стаття 265 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15. 12. 1993.)

Закон України «Про охорону праці»
від 14. 10. 1992 р.

Розділ I. Загальні положення 
Стаття 1. Визначення понять і термінів.
Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на 
збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
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Роботодавець – власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним 
орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка 
використовує найману працю. 

Працівник – особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки 
або функції згідно з трудовим договором (контрактом). 

Стаття 2. Сфера дії Закону.
Дія цього Закону поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до 

законодавства використовують найману працю, та на всіх працюючих. 
Стаття 3. Законодавство про охорону праці.
Законодавство про охорону праці складається з цього Закону, Кодексу законів про працю 

України (322-08), Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності» (1105-14) та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою 
України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону 
праці, застосовуються норми міжнародного договору. 

Стаття 4. Державна політика в галузі охорони праці.

Розділ II. Гарантії прав на охорону праці
Стаття 5. Права на охорону праці під час укладання трудового договору.
Умови трудового договору не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим 

нормативно-правовим актам з охорони праці. 
Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника 

під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права 
працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і 
колективного договору. 

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана 
йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують 
професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної 
експертизи. 

Усі працівники., згідно із законом, підлягають загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Стаття 6. Права працівників на охорону праці під час роботи.
Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, 

устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального 
захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні 
відповідати вимогам законодавства. 

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича 
ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, або 
для виробничого середовища чи довкілля. Він зобов’язаний негайно повідомити про це 
безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності 
підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника 
профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці 
(якщо професійна спілка на підприємстві не створювалася), а також страхового експерта з 
охорони праці. 

За період простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті, які виникли не з 
вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець 
не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з 
цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому 
колективним договором, але не менше тримісячного заробітку. 
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Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання 
легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на 
термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий 
день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до 
законодавства. 

На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або 
устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за 
працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток. 

Стаття 7. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно 

забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними 
харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви 
санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову 
оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і 
компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

У разі роз’їзного характеру роботи працівникові виплачується грошова компенсація на 
придбання лікувально-профілактичного харчування, молока або рівноцінних йому харчових 
продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

Роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати за колективним дого-
вором (угодою, трудовим договором) працівникові пільги і компенсації, не передбачені 
законодавством.

Протягом дії укладеного з працівником трудового договору роботодавець повинен, не 
пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів 
пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково. 

Стаття 8. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального 
захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.

Стаття 9. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я працівників або у разі їх 
смерті.

Стаття 10. Охорона праці жінок.
Стаття 11. Охорона праці неповнолітніх.
Стаття 12. Охорона праці інвалідів.

Розділ III. Організація охорони праці
Стаття 13. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця.
Роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі 

умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог 
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною 
праці, а саме:

створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення 
конкретних питань охорони праці, затверджує інструкції про їх обов’язки, права та 
відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролює їх додержання; 

розробляє за участю сторін колективного договору і реалізує комплексні заходи для 
досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; 

забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що 
змінюються; 

впроваджує прогресивні технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та 
автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці тощо; 

забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та 
устаткування, моніторинг за їх технічним станом; 

забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних 
захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками 
розслідування цих причин; 
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організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, 
оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на 
відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються 
законодавством, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров’я виробничих факторів; 

розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у 
межах підприємства (далі – акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і 
поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних 
майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, 
забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з 
охорони праці; 

здійснює контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил 
поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно 
до вимог з охорони праці; 

організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у 
галузі охорони праці; 

вживає термінових заходів для допомоги потерпілим, залучає за необхідності професійні 
аварійно-рятувальні формування у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних 
випадків. 

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 
Стаття 14. Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці.
Працівник зобов’язаний: 
дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в 

процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства; 
знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила 

поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; 

проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні 
огляди. 

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 
Стаття 15. Служба охорони праці на підприємстві.
Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства.
Стаття 17. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.
Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати 

проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової 
діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими 
чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного 
обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних 
оглядів у разі потреби роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих 
заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров’я, працівники 
яких несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність медичного висновку 
фактичному стану здоров’я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається 
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. 

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, 
який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної 
відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження 
заробітної плати. 

Роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд 
працівників: 

за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з 
умовами праці; 

за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої 
трудові обов’язки. 
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За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи 
(посада) і середній заробіток. 

Стаття 18. Навчання з питань охорони праці.
Стаття 19. Фінансування охорони праці.
Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.
Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва 

(виготовлення) та реконструкції підприємств, об’єктів і засобів виробництва.
Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці.
Стаття 24. Добровільні об’єднання громадян, працівників і спеціалістів з охорони праці.

Розділ IV. Стимулювання охорони праці
Стаття 25. Економічне стимулювання охорони праці.
Стаття 26. Відшкодування юридичним, фізичним особам і державі збитків, завданих 

порушенням вимог з охорони праці.

Розділ V. Нормативно-правові акти з охорони праці
Стаття 27. Документи, що належать до нормативно-правових актів з охорони праці.
Нормативно-правові акти з охорони праці – це правила, норми, регламенти, положення, 

стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. 
Стаття 28. Опрацювання, прийняття та скасування нормативно-правових актів з охорони 

праці.
Опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування чинних нормативно-правових 

актів з охорони праці провадяться центральним органом виконавчої влади з нагляду за 
охороною праці за участю професійних спілок і Фонду соціального страхування від нещасних 
випадків та за погодженням з органами державного нагляду за охороною праці. 

Санітарні правила та норми затверджуються центральним органом виконавчої влади у 
галузі охорони здоров’я. 

Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру впровадження досягнень 
науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
але не рідше одного разу на десять років. 

Стандарти, технічні умови та інші документи на засоби праці і технологічні процеси 
повинні включати вимоги щодо охорони праці і погоджуватися з органами державного нагляду 
за охороною праці.

Стаття 29. Тимчасове припинення чинності нормативно-правових актів з охорони праці.
Стаття 30. Поширення дії нормативно-правових актів з охорони праці на сферу трудового 

і професійного навчання.
Нормативно-правові акти з охорони праці є обов’язковими для виконання у виробничих 

майстернях, лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного 
навчання, облаштованих у будь-яких навчальних закладах. 

Організація охорони праці на зазначених об’єктах, а також порядок розслідування та 
обліку нещасних випадків з учнями і студентами під час трудового та професійного навчання 
у навчальних закладах визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі освіти 
та науки за погодженням з відповідним профспілковим органом. 

До учнів і студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) 
на підприємствах під керівництвом їх персоналу, застосовується законодавство про охорону 
праці у такому ж порядку, що й до працівників підприємства. 

Розділ VI. Державне управління охороною праці
Стаття 31. Органи державного управління охороною праці.
Державне управління охороною праці здійснюють:
Кабінет Міністрів України; 
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центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування. 
Стаття 32. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці.
Стаття 33. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в 

галузі охорони праці.
Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих 

державних адміністрацій в галузі охорони праці.
Стаття 35. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці.
Стаття 36. Повноваження об’єднань підприємств у галузі охорони праці.
Стаття 37. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці.

Розділ VII. Державний нагляд і громадський контроль 
за охороною праці

Стаття 38. Органи державного нагляду за охороною праці.
Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про 

охорону праці здійснюють: 
центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці; 
спеціально уповноважений державний орган з питань радіаційної безпеки; 
спеціально уповноважений державний орган з питань пожежної безпеки; 
спеціально уповноважений державний орган з питань гігієни праці. 
Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких господарських 

органів, суб’єктів підприємництва, об’єднань громадян, політичних формувань, місцевих 
державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Діяльність органів державного нагляду за охороною праці регулюється цим Законом, 
законами України «Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку» (39/95-ВР), «Про 
пожежну безпеку» (3745-12), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» (4004-12), іншими нормативно-правовими актами та положеннями про ці органи, 
що затверджуються Президентом України або Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 39. Права і відповідальність посадових осіб центрального органу виконавчої 
влади з нагляду за охороною праці.

Стаття 40. Соціальний захист посадових осіб центрального органу виконавчої влади з 
нагляду за охороною праці.

Стаття 41. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють 

професійні спілки, їх об’єднання в особі своїх виборних органів і представників. 
Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства 

про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих 
та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими 
засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров’ю 
працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення 
робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах 
або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства 
використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю 
або здоров’ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а 
також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на 
відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні 
причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої 
висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання 
з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь. 
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У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням 
законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа. 

Надати право технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за 
дотриманням умов праці та техніки безпеки працівників, зазначених у статті 1 Закону України 
«Про підвищення престижності шахтарської праці», зупиняти ведення робіт на підприємстві у 
разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці. 

(Статтю 41 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 345-VI (345-17) від 
02. 09. 2008.)

Стаття 42. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Розділ VIII. Відповідальність за порушення законодавства                              
про охорону праці

Стаття 43. Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства 
використовують найману працю, посадових осіб та працівників.

За порушення законодавства про охорону праці та невиконання приписів (розпоряджень) 
посадових осіб органів виконавчої влади з нагляду за охороною праці юридичні та фізичні 
особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються 
органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці до сплати штрафу в порядку, 
встановленому законом. Сплата штрафу не звільняє юридичну або фізичну особу, яка 
відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень 
у визначені строки. 

Максимальний розмір штрафу не може перевищувати п’яти відсотків середньомісячного 
фонду заробітної плати за попередній рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до 
законодавства використовує найману працю. 

За порушення вимог, передбачених частинами третьою і четвертою статті 19 цього Закону, 
юридична чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, 
сплачує штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою 
витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період. 

Несплата або неповна сплата юридичними чи фізичними особами, які відповідно до 
законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування пені на 
несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки 
Національного банку України, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення. 

Кошти від застосування штрафних санкцій до юридичних чи фізичних осіб, які відповідно 
до законодавства використовують найману працю, посадових осіб і працівників, визначених 
цією статтею, зараховуються до Державного бюджету України. 

Притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законів та 
інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється відповідно до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10).

(Стаття 43 у редакції Закону № 3458-VI (3458-17) від 02. 06. 2011.)
Стаття 44. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці.
За порушення законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці, створення 

перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці, а 
також представників профспілок, їх організацій та об’єднань винні особи притягаються до 
дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із 
законом. 

Розділ IX. Прикінцеві положення

ТЕСТИ
1. Охорона праці у трудовому праві – це:

а) галузь;
б) інститут;
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в) норма;
г) інститут і норма.

2. Працівник має право:
а) на створення умов праці на робочому місці;
б) на безпечні механізми;
в) на засоби індивідуального захисту;
г) на страхування від нещасних випадків і захворювань.

3. За порушення законодавства про охорону праці настає така юридична відпові-
дальність:

а) конституційна;
б) цивільна;
в) дисциплінарна;
г) матеріальна;
д) адміністративна;
е) кримінальна.

ЗАВДАННЯ
Учителька середньої школи № 301 м. Львова через рік після народження двох 

дітей вийшла на роботу. Вона звернулася до директора з проханням надати їй годинну 
додаткову перерву для їх годування. Їй було відмовлено на тій підставі, що вона не годує 
їх власним грудним молоком.

Чи мав право директор школи не задовільнити прохання вчительки?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Чи варто дозволяти приступати до роботи у вихідні дні жінкам-працівникам, які є 

вагітними, мають дітей віком до трьох років, на їх прохання?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Правове регулювання охорони праці.
2. Особливості правового регулювання праці жінок.
3. Особливості правового регулювання праці молоді.
4. Правове регулювання праці працівників, які навчаються.

Кросворд 6.9.1

1

3
4

6  
По вертикалі: Суб’єкт трудових правовідносин, який зобов’язаний забезпечувати 

охорону праці.
По горизонталі: 1. Фізичний стан жінки під час якого їй відповідно до медичного 

висновку, знижуються норми виробітку; 2. Особа зі стійким розладом функцій організму, 
зумовлений захворюванням, травмою або ураженими дефектами, що призводить до 

2

5
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обмеження життєздатності; 3. Норма, зразок, мірило; 4. Організація, що може здійснювати 
громадський контроль за додержанням законодавства про працю; 5. Найменша 
тривалість додаткової перерви, встановленої для годування двох і більше грудних дітей; 
6. Особи, які мають дати згоду на роботу шістнадцятирічного підлітка; 7. Посадова особа, 
яка здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про 
працю.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
За порушення законодавства про охорону праці винні працівники притягуються до 

таких видів юридичної діяльності: дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та 
кримінальної. Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми 
виробітку. Жінкам надаються відпустка на період вагітності і при пологах тривалістю 
70 календарних днів до родів і 56 – після них. До роботи, як правило, не допускаються 
особи до 16 років. Обов’язковому щорічному медичному огляду підлягають працівники 
до досягнення 21 року.
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З а н я т т я   №  2 6
Тема 6.10. ТРУДОВІ СПОРИ

Основні поняття 
567 

Мета заняття
567

План
567

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
567

Словничок до теми
568

Конспект лекції
568

Схеми
573

Витяги із джерел та НПА
574

Кодекс законів про працю України (гл. XV) – 574

Тести
581

Завдання 
581

Питання для роздумів та обговорення
581

Теми повідомлень та рефератів
581

Кросворд
581

Правовий диктант
582
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Трудовий спір, конфлікт.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Досягти розуміння студентами суті індивідуальних і спорів, знайти порядок їх 

вирішення і органи, які покликано це зробити.

ПЛАН
1. Індивідуальні трудові спори.
1.1. Розгляд індивідуальних трудових спорів в КТС.
1.2. Розгляд індивідуальних трудових спорів в судах.
2. Колективні трудові спори.
2.1. Поняття і сторони колективних трудових спорів.
2.2. Рогляд колективних трудових спорів примирливими комісіями та трудовими 

арбітражами.
2.3. Національна служба посередництва і примирення.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРІ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р.
2. Кодекс законів про працю України (гл. XV). 
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укл.: В. С. Ко-

вальський, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006
5. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
6. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
7. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 
8. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
9. П и л и п е н к о  П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
10. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., 

стереотип. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.
11. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
12. П р о к о п е н к о  В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
13. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
14. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
15. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Арбітраж (фр. arbitrage) – третейський суд, в якому суперечку розв’язує суддя-

посередник (арбітр); арбітраж буває відомчий, державний, міждержавний.
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Комісія (лат. сommission – доручення) – тимчасова або постійна нарада групи осіб, 
наділених повноваженнями для виконання якого-небудь спеціального доручення або які 
мають своєю метою попередню розробку якого-небудь питання.

Інстанція (лат. іnstans (instantis) – наступний) – кожен з послідовних ступенів, ланок 
у системі підпорядкованих один одному органів, головним чином державного управління 

Конфлікт (лат. confl ictus) – ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти 
позицію несумісну з інтересами іншої сторони.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Допоки відносини між працівником і роботодавцями складаються нормально, 

працівник може навіть не зауважувати, що ці відносини регулюються правовими нормами. 
Але як тільки з’явиться будь-яка суперечність, одразу виникає потреба звернутися до 
цих норм для вирішення питання: «Хто правий?» Причини виникнення трудових спорів 
різні: це й порушення трудового законодавства, і неповажне ставлення до нього, і 
просто суб’єктивні причини. Якщо суперечки «мирним шляхом» не врегульовані, вони 
перетворюються в трудовий спір. Трудове законодавство містить низку спеціальних 
положень, які регулюють порядок розгляду таких спорів.

Трудовий спір – це суперечності між суб’єктами трудового права з приводу їхніх 
трудових прав і обов’язків. 

Їх можна поділити на:
а) індивідуальні трудові спори;
б) колективні трудові спори.

1. Індивідуальні трудові спори

Індивідуальні трудові спори – це неврегульовані розбіжності щодо застосування 
норм трудового законодавства, які виникають між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом.

Індивідуальні трудові спори – це розбіжності, які виникають між працівником, 
з одного боку, і власником або уповноваженим ним органом – з другого, з питань, 
що постають при застосуванні законодавства про працю, а також при укладанні 
колективних, трудових договорів або при встановленні нових і зміні чинних соціально-
економічних умов праці.

Розгляд індивідуальних трудових спорів регламентується гл. XV КЗпП України. 
Ст. 221 КЗпПУ передбачає, що трудові спори між власником або уповноваженим ним 
органом і працівником незалежно від форми трудового договору розглядають комісії з 
трудових спорів (КТС) та місцеві суди. Однак такий порядок розгляду трудових спорів 
не поширюється на спори про дострокове звільнення від виборної платної посади членів 
громадських та інших об’єднань громадян за рішенням органів, що їх обрали.

Порядок розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також 
працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, 
відповідно до ст. 222 КЗпП встановлюються спеціальним законодавством.

1.1. Розгляд індивідуальних трудових спорів в КТС
Комісію з трудових спорів обирають загальні збори (конференція) трудового 

колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менше як 15 
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чоловік. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначається 
загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, 
організації. При цьому кількість робітників у комісії з трудових спорів підприємства має 
бути не менша ніж половина її складу. Комісія з трудових спорів обирає зі свого складу 
голову, його заступників і секретаря комісії. 

Комісія з трудових спорів є обов’язковим первинним органом для розгляду трудових 
спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів, 
зазначених у ст. 222, 232 Кодексу законів про працю.

Трудовий спір підлягає розглядові в комісії з трудових спорів, якщо працівник 
самостійно або за участі профспілкової організації, що представляє його інтереси, 
не врегулював розбіжностей під час безпосередніх переговорів із власником або 
уповноваженим ним органом.

Працівник може звернутися до комісії з трудових спорів упродовж трьох місяців 
з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. У разі 
пропуску з поважних причин установленого строку комісія з трудових спорів може 
його поновити. Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов’язковій 
реєстрації.

Комісія з трудових спорів зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний 
строк з дня подання заяви. Спори слід розглядати у присутності працівника, який 
подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору 
за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. На бажання 
працівника при розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового 
органу або на вибір працівника інша особа, у тому числі адвокат. У разі відсутності 
працівника або його представника на засіданні комісії розгляд заяви відкладається до 
наступного засідання. За повторного нез’явлення працівника без поважних причин комісія 
може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє працівника 
права подати заяву знову в межах тримісячного терміну з дня, коли працівник дізнався 
або повинен був дізнатися про порушення свого права. Комісія з трудових спорів має 
право викликати на засідання свідків, доручати спеціалістам проведення технічних, 
бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним 
органу необхідні розрахунки та документи. Копії рішення комісії у триденний термін 
вручаються працівникові, власникові або уповноваженому ним органу.

У разі незгоди з рішенням комісії з трудових спорів працівник чи власник або 
уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний термін 
з дня вручення їм витягу з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск указаного 
терміну не є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, 
суд може поновити цей строк і розглянути спір по суті. У випадку, коли пропущений 
строк не буде поновленим, заяви не розглядатимуть і залишать у силі рішення комісії 
з трудових спорів. Рішення комісії з трудових спорів підлягає виконанню власником або 
уповноваженим органом у триденний строк після закінчення десяти днів, передбачених 
на його оскарження, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Наступною інстанцією у розгляді індивідуальних трудових спорів є суд.

1.2. Розгляд індивідуальних трудових спорів в судах
Місцеві суди розглядають трудові спори за заявами:
1) працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не згодні з 

рішенням комісії з трудових спорів підприємства, установи, організації;
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2) прокурора, якщо він вважає, що рішення комісії з трудових спорів суперечить 
чинному законодавству.

Є трудові спори, що підлягають безпосередньому розглядові у судах без посереднього 
розгляду у КТС. Відповідно до ст. 232 КЗпП України безпосередньо в місцевих судах 
розглядають трудові спори за заявами:

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії з трудових спорів не 
обираються;

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового 
договору, зміни дати і формулювання причини звільнення, оплати за час вимушеного 
прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, 
указаних у частині третій ст. 221 і ст. 222 Кодексу законів про працю;

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, 
відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера 
підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних 
органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових 
осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; 
керівних працівників, яких обирають, затверджують або призначають на посади державні 
органи, органи місцевого та регіонального самоврядування, а також громадські організації 
та інші об’єднання громадян з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини 
звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання 
дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, указаних у частині третій 
ст. 221 і ст. 222 КЗпП;

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками 
матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до 
чинного законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним 
органом і профспілковим органом підприємства, установи, організації (підрозділу) в 
межах наданих їм прав.

Безпосередньо в місцевих судах розглядають також спори про відмову у прийнятті 
на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, 
установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад та у встановленому 
порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а 
одиноких матерів – за наявності дитини до 14 років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;
5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;
6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного 

законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір.
Працівник може звернутись із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо 

до місцевого суду в тримісячний термін з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися 
про порушення свого права, а у справах про звільнення – в місячний строк з дня вручення 
копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Для звернення власника 
або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної 
шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється строк в один рік з 
дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Установлений частиною другою цієї статті 
строк застосовується і при зверненні до суду вищестоящого органу або прокурора.
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2. Колективні трудові спори
2.1. Поняття і сторони колективних трудових спорів

Колективний трудовий спір (конфлікт) – це суперечність, що виникає між трудовим 
колективом підприємства, установи, організації (колективом структурного підроз-
ділу), профспілковою організацією, з однієї сторони, та власником або уповноваженим 
ним органом – з другої, з питань установлення нових або зміни теперішніх соціально-
економічних умов праці та побуту, укладення, зміни або невиконання колективного 
договору чи інших угод.

Колективні трудові спори – це розбіжності, що виникають між сторонами 
соціально-трудових відносин щодо:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та 
виробничого прибутку;

б) укладання чи зміни колективного договору, угоди;
в) виконання колективного договору, угоди в цілому або окремих їх положень;
г) невиконання вимог законодавства про працю.
Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:
на виробничому рівні – наймані працівники (окремі категорії найманих працівників) 

підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або профспілкова чи 
інша уповноважена найманими працівниками організація та власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи представник.

на галузевому, територіальному рівнях – наймані працівники підприємств, установ, 
організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних 
одиниць чи профспілки, їх об’єднань або інші уповноважені цими найманими 
працівниками органи та власники, об’єднання власників або уповноважені ними органи 
чи представники;

на національному(державному) рівні – наймані працівники однієї або декількох 
галузей (професій) чи профспілки або їх об’єднань чи інші уповноважені найманими 
працівниками органи та власники, об’єднання власників або уповноважені ними органи 
(представники) на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України. 

Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним 
повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору 
(конфлікту).

Вимоги трудового колективу або профспілки з питань, що викликали трудовий 
спір (конфлікт), мають бути сформульовані та затверджені на загальних зборах 
(конференціях). Ці вимоги викладають у письмовій формі та скеровують власникові 
підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу.

Якщо вимоги трудового колективу чи профспілки відхилено власником або 
уповноваженим ним органом або задоволено лише частково, їх розглядають примирливі 
комісії чи трудові арбітражі.

2.2. Розгляд колективних трудових спорів примирливими комісіями                
та трудовими арбітражами

Примирлива комісія – це орган, призначений (сформований) для вироблення 
рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту), 
та який складається із представників сторін. Сторони спору не мають права 
відхилятися від участі в примирливій процедурі.
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Примирлива комісія утворюється за ініціативою однієї із сторін на виробничому рівні – 
у триденний, на галузевому чи територіальному рівні – у п’ятиденний, на національному 
– у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) 
з однакової кількості представників сторін. Розглядає вимоги трудового колективу чи 
профспілки впродовж п’яти днів.

На час виникнення переговорів і підготовки рішення примирливої комісії її членами 
надається вільний від роботи час.

У разі потреби примирлива комісія залучає до свого складу незалежного посередника, 
яким є визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії 
між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирливою 
комісією взаємоприйнятного рішення. Він консультується із сторонами колективного 
трудового спору (конфлікту), центральними та місцевими органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування та іншими зацікавленими органами.

За недосягнення згоди в примирливій комісії спір (конфлікт) розглядається трудовим 
арбітражем, який створюється в десятиденний строк сторонами трудового спору 
(конфлікту) за участі виконавчо-розпорядчих органів відповідної ради народних депутатів. 
За кожним колективним трудовим спором склад трудового арбітражу визначається 
сторонами. До нього можуть входити народні депутати, представники профспілкових 
органів, спеціалісти різних галузей господарства. Трудовий арбітраж зобов’язаний у 
семиденний термін прийняти рішення, яке є обов’язковим до виконання, якщо сторони 
про це домовились.

Якщо примирлива комісія та трудовий арбітраж не змогли врегулювати суперечок, 
вони це в письмовій формі доводять до відома трудового колективу та профспілки. У 
такій ситуації трудовий колектив чи профспілка має право використати всі інші засоби 
для задоволення висунутих вимог, аж до страйку. Відповідно до ст. 44 Конституції України 
ті, хто працюють, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних 
інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням 
необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших 
людей. Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Заборона 
страйку можлива лише на підставі закону.

2.3. Національна служба посередництва та примирення
З метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню 

колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному 
їх вирішенню, здійснення представництва для вирішення таких спорів (конфліктів) 
президентом України утворюється Національна служба посередництва і примирення.

Національна служба посередництва і примирення складається з висококваліфікованих 
фахівців та експертів з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) і має 
свої відділення в Автономній Республіці Крим та областях. Рішення Національної служби 
представництва і примирення мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися 
сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або 
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

До компетенції Національної служби представництва і примирення відноситься:
здійснення реєстрації висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів 

(конфліктів);
аналіз вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів 

(конфліктів), підготовка пропозицій та їх усунення;
підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів);
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формування списків арбітрів та посередників;
перевірка, у разі необхідності, повноважень представників сторін колективного 

трудового спору (конфлікту);
посередництво у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);
залучення до участі в примирливих процедурах народних депутатів України, 

представників державної влади, органів місцевого самоврядування.
Особи, винні в порушенні законодавства про колективні трудові спори (конфлікти), 

несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відпові даль-
ність згідно з законодавством.

Особам, які є організаторами страйку, визнаного судом незаконним, або які не 
виконують рішення про визнання страйку незаконним, так само особи, які перешкоджають 
припиненню незаконного страйку, притягаються до дисциплінарної або адміністративної 
відповідальності згідно з законодавством. До зазначених осіб не застосовуються порядок 
та гарантії, передбачені ст. 43 КЗпП («Розірвання трудового договору з ініціативи власника 
або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної 
профспілкової організації(профспілкового представника») і ст. 252 КЗпП(«Гарантії для 
працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів»).

Збитки, заподіяні в результаті страйку іншим підприємствам, установам, організаціям 
чи громадянам, відшкодовуються за рішенням суду згідно з законодавством. Збитки, 
заподіяні власникові або уповноваженому ним органу (представнику) страйком, який 
був визнаний судом незаконним, відшкодовуються органом, уповноваженим найманими 
працівниками на проведення страйку, у розмірі, визначеному судом (у межах коштів і 
майна, що йому належать).

Власник або уповноважений ним орган (представник), який порушив закон України, 
внаслідок чого склалися умови для страйку, і страйк закінчився повним чи частковим 
задоволенням вимог найманих працівників, компенсує збитки учасникам страйку в 
розмірі, визначеному судом (у межах коштів і майна, що йому належать).

СХЕМИ

Схема 6.10.1
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Примирлива 
комісія

Трудовий 
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Незалежний 
посередник

Національна 
служба посеред-
ницва і прими-

рення, утворена 
Президентом 

України
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Схема 6.10.2

Схема 6.10.3

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Кодекс законів про працю України
Глава XV. Індивідуальні трудові спори

Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори.
Трудові спори розглядаються:
1) комісіями по трудових спорах;
2) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.
Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і власником або 

уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від форми трудового договору.

Органи, що розглядають 
індивідуальні трудові 

спори

Комісія з трудових спорів
(КТС)

Районні(міські) суди

Відповідальність за по-
рушення законодавства 
про колективні трудові 

спори

Дисциплінарна Адміністративна Цивільно-правова Кримінальна
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Установлений порядок розгляду трудових спорів не поширюється на спори про дострокове 
звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об’єднань громадян за 
рішенням органів, що їх обрали.

(Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, № 2134-12 від 18. 02. 1992, № 762-IV (762-15) від 15. 05. 
2003.)

Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників.
Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також 

працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, 
встановлюється законодавством.

(Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах.
Комісія по трудових спорах обирається загальними зборами (конференцією) трудового 

колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік.
Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними 

зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому 
кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше 
половини її складу.

Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря 
комісії.

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, 
організації можуть бути створені комісії по трудових спорах у цехах та інших аналогічних 
підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й 
комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій.

У комісіях по трудових спорах підрозділів можуть розглядатись трудові спори в межах 
повноважень цих підрозділів.

Організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах (надання обладнаного 
приміщення, друкарської та іншої техніки, необхідної літератури, організація діловодства, облік 
та зберігання заяв працівників і справ, підготовка та видача копій рішень і т. ін.) здійснюється 
власником або уповноваженим ним органом.

Комісія по трудових спорах підприємства, установи, організації має печатку встановленого 
зразка.

(Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах.
Комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових 

спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях, за винятком спорів, 
зазначених у статтях 222, 232 цього Кодексу.

Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно 
або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював 
розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

(Стаття 224 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)
Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв 

працівника.
Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, 

коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про 
виплату належної йому заробітної плати – без обмеження будь-яким строком.

У разі пропуску з поважних причин установленого строку комісія по трудових спорах може 
його поновити.

Заява працівника, що надійшла до комісії, підлягає обов’язковій реєстрації.
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(Стаття 225 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законами № 2134-12 від 18. 02. 1992, № 2620-III (2620-14) від 
11. 07. 2001.)

Стаття 226. Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах.
Комісія по трудових спорах зобов’язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк 

з дня подання заяви. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав 
заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності 
працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника при 
розгляді спору від його імені може виступати представник профспілкового органу або за 
вибором працівника інша особа, в тому числі адвокат.

У разі нез’явлення працівника або його представника на засідання комісії розгляд заяви 
відкладається до наступного засідання. При повторному нез’явленні працівника без поважних 
причин комісія може винести рішення про зняття цієї заяви з розгляду, що не позбавляє 
працівника права подати заяву знову в межах тримісячного строку з дня, коли працівник 
дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.

Комісія по трудових спорах має право викликати на засідання свідків, доручати 
спеціалістам проведення технічних, бухгалтерських та інших перевірок, вимагати від власника 
або уповноваженого ним органу необхідні розрахунки та документи.

Засідання комісії по трудових спорах вважається правомочним, якщо на ньому присутні 
не менше двох третин обраних до її складу членів.

Працівник і власник або уповноважений ним орган мають право заявити мотивований 
відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів 
комісії, присутніх на засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні 
питання про відвід.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписується головою або його заступником 
і секретарем.

(Стаття 226 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

Стаття 227. Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах.
Комісія по трудових спорах приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на 

засіданні.
У рішенні зазначаються: повне найменування підприємства, установи, організації, 

прізвище, ім’я та по батькові працівника, який звернувся до комісії, або його представника, 
дата звернення до комісії і дата розгляду спору, суть спору, прізвища членів комісії, власника 
або представників уповноваженого ним органу, результати голосування і мотивоване рішення 
комісії.

Копії рішення комісії у триденний строк вручаються працівникові, власникові або 
уповноваженому ним органу.

(Стаття 227 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах.
У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник чи власник або 

уповноважений ним орган можуть оскаржити її рішення до суду в десятиденний строк з дня 
вручення їм виписки з протоколу засідання комісії чи його копії. Пропуск вказаного строку не 
є підставою відмови у прийнятті заяви. Визнавши причини пропуску поважними, суд може 
поновити цей строк і розглянути спір по суті. В разі коли пропущений строк не буде поновлено, 
заява не розглядається і залишається в силі рішення комісії по трудових спорах.

(Стаття 228 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах.
Рішення комісії по трудових спорах підлягає виконанню власником або уповноваженим 

ним органом у триденний строк по закінченні десяти днів, передбачених на його оскарження 
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(стаття 228), за винятком випадків, передбачених частиною п’ятою статті 235 цього 
Кодексу.

(Стаття 229 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах.
У разі невиконання власником або уповноваженим ним органом рішення комісії по 

трудових спорах у встановлений строк (стаття 229) працівникові комісією по трудових 
спорах підприємства, установи, організації видається посвідчення, що має силу 
виконавчого листа.

У посвідченні вказуються найменування органу, який виніс рішення щодо трудового спору, 
дати прийняття і видачі та номер рішення, прізвище, ім’я, по батькові та адреса стягувача, 
найменування та адреса боржника, номери його рахунків у банках, рішення по суті спору, 
строк пред’явлення посвідчення до виконання. Посвідчення засвідчується підписом голови 
або заступника голови комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації та 
печаткою комісії по трудових спорах.

Посвідчення не видається, якщо працівник чи власник або уповноважений ним орган 
звернувся у встановлений статтею 228 строк із заявою про вирішення трудового спору до 
районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду.

На підставі посвідчення, пред’явленого не пізніше тримісячного строку до районного, 
міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої 
служби, державний виконавець виконує рішення комісії по трудових спорах у примусовому 
порядку. 

(Частину п’яту статті 230 виключено на підставі Закону № 2056-III (2056-14) від 
19. 10. 2000.)

(Стаття 230 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законами № 2134-12 від 18. 02. 1992, № 2056-III (2056-14) від 
19. 10. 2000, № 762-IV (762-15) від 15. 05. 2003.)

Стаття 231. Розгляд трудових спорів у районних, районних у місті, міських чи міськрайонних 
судах.

У районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові 
спори за заявами:

1) працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не згодні з рішенням 
комісії по трудових спорах підприємства, установи, організації (підрозділу);

2) прокурора, якщо він вважає, що рішення комісії по трудових спорах суперечить чинному 
законодавству.

(Стаття 231 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975, 
№ 4617-10 від 24. 01. 1983; Законами № 871-12 від 20. 03. 1091, № 2134-12 від 18. 02. 1992, 
№ 762-IV (762-15) від 15. 05. 2003.)

Стаття 232. Трудові спори, що підлягають безпосередньому  розглядові у районних, 
районних у місті,  міських чи міськрайонних судах.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються 
трудові спори за заявами:

1) працівників підприємств, установ, організацій, де комісії по трудових спорах не обира-
ються;

2) працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав припинення трудового до-
го вору, зміну дати і формулювання причини звільнення, оплату за час вимушеного прогулу 
або виконання нижчеоплачуваної роботи, за винятком спорів працівників, вказаних у частині 
третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу;

3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та 
іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, 
установи, організації, його заступників, а також службових осіб, митних органів, державних 
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податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної 
контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами; керівних працівників, 
які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, 
органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями 
та іншими об’єднаннями громадян з питань звільнення, зміни дати і формулювання причини 
звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного прогулу і накладання 
дисциплінарних стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині третій статті 221 
і статті 222 цього Кодексу;

4) власника або уповноваженого ним органу про відшкодування працівниками матеріальної 
шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

5) працівників у питанні застосування законодавства про працю, яке відповідно до чинного 
законодавства попередньо було вирішено власником або уповноваженим ним органом і 
виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 
підприємства, установи, організації (підрозділу) в межах наданих їм прав.

Безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються 
також спори про відмову у прийнятті на роботу:

1) працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, 
установи, організації;

2) молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому 
порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;

3) вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а 
одиноких матерів – при наявності дитини віком до чотирнадцяти років;

4) виборних працівників після закінчення строку повноважень;
5) працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу;
6) інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного 

законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір.
(Стаття 232 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 1616-09 від 24. 12. 1976, 

№ 6237-10 від 21. 12. 1983; Законами № 2134-12 від 18. 02. 1992, № 3632-12 від 15. 12. 1993, 
№ 6/95-ВР від 19. 01. 95, № 762-IV (762-15) від 15. 05. 2003, № 1096-IV (1096-15) від 10. 07. 
2003.)

Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 
суду за вирішенням трудових спорів.

Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо 
до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, 
коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про 
звільнення – в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі 
трудової книжки.

У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду 
з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком.

Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду в питаннях стягнення з 
працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації, встановлюється 
строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Встановлений частиною третьою цієї статті строк застосовується і при зверненні до суду 
вищестоящого органу або прокурора.

(Стаття 233 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983, 
№ 6237-10 від 21. 12. 1983, № 5938-11 від 27. 05. 1988; Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, 
№ 2134-12 від 18. 02. 1992, № 2620-III (2620-14) від 11. 07. 2001, № 762-IV (762-15) від 15. 05. 
2003.)

Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин.
У разі пропуску з поважних причин строків, установлених статтею 233 цього Кодексу, 

районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд може поновити ці строки.
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(Стаття 234 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975, 
№ 5938-11 від 27. 05. 1988, Законом № 762-IV (762-15) від 15. 05. 2003.)

Стаття 235. Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення.
У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу 

працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.
При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, 

одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного 
прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за 
один рік. Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини 
працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього 
заробітку за весь час вимушеного прогулу.

У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не 
відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне за собою поновлення працівника 
на роботі, орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язаний змінити формулювання і вказати 
в рішенні причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства 
та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо неправильне формулювання 
причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, 
який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього 
заробітку за час вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених частиною другою 
цієї статті.

У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу 
працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу 
роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному 
виконанню.

(Стаття 235 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 3866-08 від 05. 06. 1975; 
Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення 
на роботі працівника.

У разі затримки власником або уповноваженим ним органом виконання рішення 
органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або 
переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому 
середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки.

(Стаття 236 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)
Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в 

незаконному звільненні або переведенні працівника.
Суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні 

працівника на іншу роботу, обов’язок покрити шкоду, заподіяну підприємству, установі, 
організації у зв’язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання 
нижчеоплачуваної роботи. Такий обов’язок покладається, якщо звільнення чи переведення 
здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав 
виконання рішення суду про поновлення на роботі.

(Стаття 237 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)
Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної 

шкоди.
Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди працівнику 

провадиться у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, 
втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації 
свого життя.

Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.
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(Кодекс доповнено статтею 237-1 згідно із Законом № 1356-XIV (1356-14) від 24. 12. 
1999.)

Стаття 238. Задоволення грошових вимог.
При розгляді трудових спорів у питаннях про грошові вимоги, крім вимог про виплату 

працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час 
виконання нижчеоплачуваної роботи (стаття 235), орган, який розглядає спір, має право 
винести рішення про виплату працівникові належних сум без обмеження будь-яким строком.

(Стаття 238 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 1616-09 від 24. 12. 1976; 
Законами № 871-12 від 20. 03. 1991, № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

(Статтю 238-1 виключено на підставі Закону № 2134-12 від 18. 02. 1992.)
Стаття 239. Обмеження повороту виконання рішень по трудових спорах.
У разі скасування виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших 

виплат, що випливають з трудових правовідносин, поворот виконання допускається лише тоді, 
коли скасоване рішення грунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих відомостях 
або поданих ним підроблених документах.

З цих же підстав допускається стягнення з працівників сум, виплачених їм відповідно до 
раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при повторному розгляді спору.

(Стаття 239 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 4617-10 від 24. 01. 1983; 
Законом № 2134-12 від 18. 02. 1992.)

(Статтю 240 виключено на підставі Закону № 871-12 від 20. 03. 1991.)
Стаття 240-1. Прийняття рішень органом, що розглядає трудові спори, у разі неможливості 

поновлення працівника на роботі внаслідок припинення діяльності підприємства, установи, 
організаціїє

У разі, коли працівника звільнено без законної підстави або з порушенням встановленого 
порядку, але поновлення його на попередній роботі неможливе внаслідок ліквідації 
підприємства, установи, організації, орган, який розглядає трудовий спір, зобов’язує 
ліквідаційну комісію або власника (орган, уповноважений управляти майном ліквідованого 
підприємства, установи, організації, а у відповідних випадках – правонаступника), виплатити 
працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно орган, який розглядає 
трудовий спір, визнає працівника таким, якого було звільнено за пунктом 1 статті 40 цього 
Кодексу. На такого працівника поширюються пільги і компенсації, передбачені статтею 49-3 
цього Кодексу для вивільнюваних працівників, а його зайнятість забезпечується відповідно 
до Закону України «Про зайнятість населення» (802-12). (Кодекс доповнено статтею 240-1, 
згідно із Законом № 6/95-ВР від 19. 01. 1995.)

(Статтю 241 виключено на підставі Закону № 871-12 від 20. 03. 1991.)
Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом.
Строки виникнення і припинення трудових прав та обов’язків обчислюються роками, 

місяцями, тижнями і днями.
Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року 

строку.
Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. 

Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що відповідного 
числа не має, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня.
Коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з 

якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або 
неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

(Кодекс доповнено статтею 241-1, згідно із Законом № 6/95-ВР від 19. 01.1995.)
(Статтю 242 виключено на підставі Закону № 2134-12 від 18. 02. 1992.) 
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ТЕСТИ
1. Індивідуальні трудові спори вирішують:

а) комісії з трудових спорів;
б місцеві суди;
в) примирлива комісія;
г) місцеві держадміністрації.

2. Колективні трудові спори вирішують:
а) комісії з трудових спорів;
б) примирлива комісія;
в) трудовий арбітраж;
г) страйк.

ЗАВДАННЯ
Одержавши виклик Львівського інституту банківської справи Університету банківської 

справи НБУ на сесію, економіст банку «Радич» М. Комаровицька написала заяву про 
надання їй додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Адміністрація відмовила їй у 
наданні такої відпустки, мотивуючи це тим, що та використала вже основну відпустку, 
неможливістю замінити її іншим працівником. М. Комаровицька звернулася зі скаргою до 
комісії з трудових зборів. 

Яким, на вашу думку, має бути рішення комісії з трудових зборів?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕНЬ
Де працівникові легше захищати свої порушені трудові права – на підприємстві з 

державною чи приватною формою власності?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Поняття трудових спорів, їх види і причини виникнення.
2. Розгляд індивідуальних трудових спорів.
3. Розгляд колективних трудових спорів.

КРОСВОРД
Кросворд 6.10.1

1.
2.

4.

По вертикалі: Розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин.
По горизонталі: 1. Акт протесту, спрямований на захист економічних і соціальних 

прав працівників; 2. Назва комісії, що може задовольнити сторони трудового спору та 

3.
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складається із представників сторін; 3. Ситуація, в якій кожна із сторін займає несумісну 
позицію. 4. Третейський суд, в якому суперечку розв’язують посередники.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Суперечності між суб’єктами трудового права з приводу їхніх трудових прав і 

обов’язків визначаються як трудові спори. Вони поділяються на індивідуальні та 
колективні. Індивідуальні трудові спори розглядають комісії з трудових спорів та суди. 
Якщо вимоги трудового колективу власник відхилив або задовольнив частково, їх 
розглядають примирливі комісії чи трудові арбітражі. Якщо і їм не вдалося залагодити 
суперечку, то трудовий колектив може вдатися до страйку.
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ВИСЛОВИ ТА АФОРИЗМИ ПРО ПРАЦЮ

Багатством живиться лише тіло, а душу звеселяє споріднена праця. 
Григорій Савич Сковорода

Роби те, до чого народжений. 
Григорій Савич Сковорода

Лиш праця світ таким, як є, створила. Лиш в праці варто і для праці жить. 
Іван Якович Франко

Любіть землю! Любіть працю на землі. 
Олександр Петрович Довженко 

Всі лиха людей відбуваються не стільки від того, що вони не зробили того, 
що потрібно, скільки від того, що вони роблять те, чого не потрібно робити. 

Лев Миколайович Толстой 

Важелі економіки невблаганні: що в оплаті другорядне, до того і менший інтерес. 
Автор невідомий 

Всяка праця безплідна, коли немає любові. 
Джебран Халіль Джебран 

Всяку людину має судити за її справами. 
Мігель де Сервантес 

Головний вплив на продуктивність праці справляють не умови праці самі по собі, 
а увага до персоналу. 

Том Пітерс, Роберт Уотермен 

Давно відомо, що живуть довше ті, хто багато працює. 
Бути може, у праці є особлива речовина, яка дарує нам силу і молодість. 

Микола Нилович Бурденко

Де руки і охота, там спора робота. 
Народна мудрість

Дія є найвиразнішим розкриттям людини. 
Георг Вільгельм Фрідріх Гегель

Для людини немає нічого природніше праці, людина народжена для неї, 
як птах для польоту і риба для плавання. 

Франческо Петрарка

Для великих справ необхідно невтомна сталість. 
Вольтер 
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Для людей робота повинна бути насолодою 
Езоп

Для того, щоб люди знаходили щастя в своїй роботі, необхідно три умови: робота 
повинна бути їм під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов’язково повинен 

супроводжувати успіх.
Джон Рескін 

Добре роблять тільки те, що роблять будучи вільними. 
Шарль Луї де Монтеск’є

До зайнятої людини нероби зрідка ходять у гості – на горщик, що кипить, мухи не 
летять. 

Бе́нджамін Фра́нклін

Дурень той, хто кидає справу на півдорозі і дивиться, 
роззявивши рот, з боку, що з усього цього вийде. 

Фрідріх Шиллер

Дурня, зайнятого справою, втихомирити складніше, ніж буйно божевільного. 
Джордж Севіл Галіфакс 

Життя нічого не дає без праці. 
Горацій

За ступенем поваги до праці та по вмінню оцінювати працю відповідно її справжньої 
цінності – можна дізнатися ступінь цивілізації народу. 

Микола Олександрович Добролюбов

Завжди не вистачає часу, щоб виконати роботу як треба, 
але на те, щоб її переробити, час знаходиться.

Закон Мескімена 

Звичка терпляче трудитися – це те ж, що звичка терпляче переносити біль. 
Мішель Монтень Монтень

Звільнення себе від праці є злочин. 
Лев Миколайович Толстой 

Зроби, якщо можеш. 
Цицерон

Існує два сорти нероб: одних кожна робота приводить в обурення, 
інші від неї тільки виють.

Шарль де Костер

І труд, і піт благословен. 
Максим Тадейович Рильський

Іноді буває простіше залишити роботу, аніж жалітися на неї.
Жан де Лабрюйєр

Існує два сорти нероб: одних кожна робота приводить в обурення, 
інші від неї тільки виють. 

Шарль Де Костер
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Існує дивна, укорінена омана про те, що куховарство, шиття, прання, нявчання виключно 
жіноча справа, що робити це чоловікові – навіть соромно. А між тим прикре зворотне: 
соромно чоловікові, часто незайнятому, проводити час за дрібницями або нічого не 
робити в той час, як втомлена, часто слабка, вагітна жінка через силу куховарить, пере

або няньчить хвору дитину. 
 Лев Миколайович Толстой

І я бачив – нема чоловікові кращого, як ділам своїм радіти, бо це доля його! 
 Старий Завіт (Екл., 3. 22)

Книги – морська глибина, 
Хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, 

дивнії перли виносить. 
Іван Якович Франко

Кожен повинен брати на свої плечі працю, розмірну його силам, оскільки якщо тягар 
його виявиться випадково надмірною, то він може мимоволі впасти в бруд. 

Данте Аліг’єрі

Кожний юнак, кожна дівчина повинні знати, що, навчаючись у школі, їм треба готувати 
себе до праці, до того щоб створювати цінності, корисні для людини, для суспільства. 

Василь Олександрович Сухомлинський

Коли багато візьмуться за справу, не бувати добру.
Біант

Коли двоє роблять одне і те ж, це не означає, що у них вийде одне й те саме. 
Автор невідомий

Коли неможливо вже працювати напруженіше, почни працювати розумніше. 
Автор не відомий

Крапля довбає камінь не силою, а часто падаючи. 
Джордано Бруно

Краще досконало виконати невелику частину справи, 
ніж зробити погано вдесятеро більше. 

Аристотель

Краще працювати без визначеної мети, ніж нічого не робити.
Сократ

Кульгавий, який біжить по дорозі, випереджає того, хто біжить без дороги. 
Френсис Бекон

Лінощі роблять будь-яку справу важкою, а працелюбність – легкою. 
Бенджамін Франклін

Люди часом відкушують більше, ніж можуть прожувати. Але будь-який чогось вартий 
начальник завжди віддасть перевагу мати справу з людьми, які замахуються на зайве, 

ніж з тими, які намагаються зробити поменше. 
Лі Якокка

Людина серйозно робить що-небудь тільки тоді, коли він робить для себе. 
Олександр Іванович Герцен
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Людина, яка не відає праці – всього лише існує, як воша, як тварина. 
Абай

Ми всі з хліба виростали, сину, із праці себто – чуда із чудес, – 
яка нас охрестила на Людину, піднявши з чотирьох до піднебес.

Борис Ілліч Олійник

Ми працю любимо, що в творчість перейшла. 
Максим Тадейович Рильський

Можна винести всі, крім неробства. 
Маргарита де Валуа

Мотивація до роботи – частина мотивації до життя. 
Ееро Воутілайнен

Моя перша заповідь така: слухайте, слухайте, слухайте тих, хто робить роботу. 
Генрі Росс Перо

Найбільш нестерпне лиш безділля.
Чарльз Дарвін

Найважча робота – та, яку ми не наважуємося почати: вона стає кошмаром. 
Шарль П’єр Бодлер

Найвища насолода – зробити те, що, на думку інших, ви зробити не можете.
 Уолтер Беджот

Найняли тридцять коректорів, щоб уникнути помилки, і все одно на титульному аркуші 
видання стояло «Британська енціклопудія». 

Ілля Ільф і Євген Петров

Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. 
Бенжамін Франклін

Недостатньо хотіти, треба і робити.
Йоганн Вольфганг фон Гете

Немає нічого, що не подолали б працею. 
Джордано Бруно

Не потрібно занадто обтяжувати себе. Переоцінити свої сили, взятися за працю, 
яку не в змозі охопити, – втратити любов до неї. 

Микола Гаврилович Чернишевський

Неробство – щастя дітей і нещастя людей похилого віку. 
Віктор-Марі Гюґо

Ніколи не буває великих справ без великих труднощів. 
Вольтер

Ніхто не робиться майстром, не тренуючись в майстерності. 
Ян Коменський

Ніщо не виснажує і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність. 
Аристотель
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Ніщо так не розкладає роботу, як приписування заслуг колективу одній особі. 
Автор не відомий

Одну річ зрозуміти не можу: чому в День Праці у всіх вихідний?
Джонатан Свіфт

Підганяй сам свою роботу; не чекай, щоб вона тебе підганяла. 
Бенджамін Франклін

Пісня і праця – великі дві сили. 
Іван Якович Франко

Праця – батько щастя. 
Бенджамін Франклін

Праця – батько голоду, дід травлення, прадід здоров’я. 
Моріц-Готліб Сафір

Праця – це написано на червоному прапорі революції. Праця – священна праця, дає 
людям жити, виховує розум, і волю, і серце. 

Алекса́ндр Алекса́ндрович Блок

Праця – найкращий шлях до того, щоб любити життя. 
Ронан Шабо

Праця не може стати законом, не будучи правом. 
Віктор-Марі Гюґо

Праця не є доброзичливою, але є неминучою умовою доброзичливого життя. 
Лев Миколаєвич Толстой

Праця не є чеснота, але неминуча умова доброчесного життя.
Лев Миколаєвич Толстой

Праця людини – окраса і слава, праця людини – безсмертя її. 
Василь Андрійович Симоненко

Праця, подібне до сну, є засіб насолоди і збереження здоров’я. 
Йоганн Август фон Ейнзідель

Праця позбавляє людину від трьох головних бід – нудьги, пороку і нужди.
Франсуа-Мари Арує де Вольтер

Праця – це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості 
діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, 

стає радісною, оптимістичною.
Василь Олександрович Сухомлинський

Працьовитість – душа будь-якої справи і запорука добробуту. 
Чарльз Джон Хаффем Діккенс

Робота, яку ми виконуємо охоче, зцілює болі.
Вільям Шекспір
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Розуміння плідності праці є одним з найкращих задоволень. 
Люк де Клап’є Вовенарг

Розумна людина іноді поспішає, але нічого не робить поспіхом.
 Філіп Дормер Стенхоп Честерфілд

Своєю справою людина повинна займатися так, немов допомоги йому шукати ніде. 
 Джордж Севіл Галіфакс

Свідомість плідності праці є одне із самих кращих задоволень.
Люк де Клап’є Вовенарг

Скажи мені, що ти вмієш робити, а я подумаю, ким тебе назначити. 
Михайло Володимирович Генін

Слава в руках праці. 
Леонардо да Вінчі

Справа викорінює пороки, породжені неробством. 
Луцій Анней Сенека 

Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. 
Остап Вишня

Тільки два стимули примушують працювати людей: 
бажання заробітної плати і боязнь її втратити. 

Генри Форд

Той, хто хоче бачити результати своєї праці негайно, повинен йти в шевці.
 Альберт Ейнштейн

Треба, щоб умови, а не керуючі змушували людей працювати. 
Рютаро Хасімото

Трудіться, поки дозволяють сили і роки. 
Овідій

У законі Архімеда йдеться про точку опори. І ми знайшли її. 
Праця – ось що допоможе перевернути світ! 

Максим Горький

У тяжкі часи від ділових людей пантелику більше, ніж від доброчесних. 
Френсіс Бекон

Усе, що робиш, треба робити добре.
Френсис Бекон

Хоча б над тобою було сто вчителів – вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам 
змусити себе до праці і сам вимагати її від себе. 

Василь Олександрович Сухомлинський

Хто хоче працювати – шукає засоби, хто не хоче – причини.
 Сергій Павлович Корольов
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Чим вище культура, тим вище цінується праця. 
 Вільгельм Рошер

Чого не хочемо робити, того, врешті, не можемо.
 Сенека

Щастя не в тому, щоб робити завжди, що хочеш, 
а в тому, щоб завжди хотіти того, що робиш. 

Лев Миколайович Толстой

Що посієш, те й пожнеш. 
Марк Туллій Цицерон

Щоб здивуватися, потрібна мить, а щоб зробити дивовижну річ, потрібні роки терпіння і 
наполегливої праці. 

Д. Гельвецій

Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці.
Михайло Михайлович Коцюбинський

Я працюю весь тиждень, а у вихідні теж нічого не роблю. 
Генрік Ягодзіньский

Як рух збуджує апетит, так праця збуджує спрагу задоволень. 
Філіп Дормер Стенхоп Честерфілд

Як тільки ви уявите, що не в змозі виконати певну справа, 
з цього моменту її здійснення стає для вас неможливим. 

Бенедикт Спіноза

ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ ПРО ПРАЦЮ
Аби руки і охота, буде зроблена робота.

Ану вставай, чоловіче, третій півень кукуріче.
Б’ють не лежачого, а ледачого.
Баба з воза, на колеса легше.

Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити., щоб вивчитись.
Бджола мала, а й та працює.

Без діла жить – тільки небо коптить.
Без діла сидіти, то можна одубіти.

Без діла слабіє сила.
Без клинка не розколеш пенька.

Без охоти нема роботи.
Без праці нема життя собаці.
Без роботи і день роком стає

Без снасті тільки блохи ловить.
Без сокири не тесляр – без голки не кравець.

Без труда не виловиш і рибки з пруда.
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Без труда нема плода.
Без трудів не їстимеш пирогів.

Без уговору працювати, – що на пустім полі хліб збирати.
Білі руки чужі труди люблять.

Білоручки – дармоїди та недоучки.
Будеш трудиться – будеш кормиться.

Була б лише охота – наладиться кожна робота.
В ліс не поїдемо, то й на печі змерзнемо.

В умілого й долото рибу ловить.
Важко ждать, як нічого не видать.

Великий день до вечора, коли робити нічого.
Весна – наші отець і мати: хто не посіє, не буде жати.

Взявся за гуж – не кажи, що не дуж.
Від трудів праведних не наживеш палат каменних.

Від тяжкої праці скоріше будеш горбатий, чим багатий.
Відчиняй, пане, ворота – йде твоя робота!

Вік живи, вік учись і вік трудись.
Вміння і труд усе перетруть.

Вовка ноги годують.
Вставай до сходу сонця, працюй до ночі, то їстимеш калачі.

Всяк роби на себе.
Всяке діло починай з голови.

Гей, воли, до болота, яка плата така й робота. (Так кажуть про дешеву оплату праці.)
Гірка робота, а солодкий хліб.

Гірко поробити – солодко з’їсти
Голкою криниці не викопаєш.
Голова задумає, а ногам горе.
Губами говори, а руками роби

Де ліниво працюється, там пожитку не чується.
Де не було початку, не буде й кінця.
Де руки й охота, там скора робота.

День у жнива рік годує.
Дерево міцне корінням, а людина – трудовим горінням.

Діло – не ведмідь, в ліс не втече.
Діло без кінця, як кобила без хвоста. 

Діло майстра величає!
Діло сяк-так волочиться, та відстать не хочеться.

Дірявого мішка не наповниш.
Для нашого Федота не страшна робота.

Добра пряха й на скрипці напряде.
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Добре діло утіха, коли ділові не поміха.
Добре ковадло не боїться молотка.

Добре роби – добре й буде!
Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує!

Добре чужими руками жар загрібати.
Добрий початок – половина діла.
Доброму коневі – не довгі версти.

Доки не впріти, доти не вміти.
Журавель ходить по болоту, наймається на роботу. (Людина удає, що шукає праці,                

а справді працювати не хоче.)
З кармана – в кишеню.

З кутка – в куток. З пустого – в порожнє.
З ткача не буде багача, а з швачки – багачки.

За невміння деруть реміння.
За один раз не зітнеш дерева враз.

Завжди швець без чобіт, а тесляр без воріт.
Заклопотався, як квочка коло курчат.

Зароблена копійка – краще краденого карбованця.
Зима спитає, де літо було.

Зимою й літом під одним цвітом. (Праця це посувається вперед.)
Зробив діло – гуляй сміло.

Зробив на п’ятак, а стратив на гривеник. 
Зробив роботу – і не маєш турботи

Зробиш сяк-так, а вийде ніяк.
Кипить, пріє, – на обід спіє. (Жвава праця.)

Кінець – ділу вінець.
Кінець діло хвалить.

Кожна пташка своїм носиком клює.
Кожна пташка своїм носом годується.

Кожна птичка своїм носиком живе.
Коли є до чого жагота, то кипить в руках робота.

Коли могорич випили, значить і діло кінчили.
Коли не коваль, то і кліщів не погань.

Коли не пиріг, то й не пирожися: коли не тямиш, то й не берися!
Коли не тямиш, то й не берися.

Коли почав орати, то у сопілку не грати!
Коли став робить, то байдики не бить!

Кому служиш, того й волю твориш.
Коси коса, поки роса, а як роса додолу, то ми додому.

Куй залізо, поки гаряче.
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Купець – торгом, піп горлом, а мужик – горбом.
Ледачий два рази робить, а скупий два рази платить.

Лежачого хліба ніде нема
Ложкою моря не вичерпаєш.

Любиш поганяти, люби й коня годувати.
Люблю сиву за звичай: сопе та везе. (Так кажуть про працьовитих людей.)

Люди – жать, а ми на межі лежать. 
Люди – орать, а ми руками махать. 

Маленька праця краща за велике безділля.
На годину розуму не хватило, а на ввесь вік дураком зостався.

На годину спізнився, за рік не доженеш.
На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.

На охочого робочого все найдеться діло.
На словах, як на цимбалах, а на ділі, як на балалайці.

На те курка й гребе, щоб що-небудь вигребти. (На те людина працює,                                   
щоб мати користь.)

На чужий труд ласий не будь.
На чужу роботу дивитися – ситому не бути.

Найнявся – продався.
Наліг, як циган на ковалдо.

Не в цім хороша, що чорноброва, а в тім, що діло робить.
Не взявшись за сокиру, хати не зробиш.

Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. 
Не візьмешся за роботу, не буде й клопоту.
Не вмієш шить золотом, так бий молотом.

Не все одразу дається, а потроху та по то зробиш користі чимало.
Не вчи орла літати, а соловейка співати.

Не вчи ученого їсти хліба печеного.
Не дивись на чоловіка, а на його діло.

Не довго цілився та добре попав. (Удача.)
Не жалкуй на сусіда, коли спиш до обіда.

Не журись та за діло берись.
Не кайся рано встати, а кайся довго спати.
Не місце красить чоловіка, а чоловік місце.

Не молот кує, а коваль.
Не навчишся плавати, поки в вуха води не набереш.

Не нагнешся до землі – печериці не вирвеш. (Усяке діло вимагає праці.)
Не одежа красить людину, а добрі діла.

Не побігаєш – не пообідаєш.
Не почавши – не кінчиш.
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Не святі горшки ліплять, а прості люди.
Не сокира теше, а чоловік.

Не той молодець, що починав, а той, що кінчає.
Не той урожай, що в полі, а той, що в коморі.

Не хитруй, не мудруй, а добре працюй.
Не я хліб їм, а він мене їсть. (Тяжка праця.)

Недаром говориться, що діло майстра боїться.
Недовго цілився, та добре попав. 

Нема роботи без заботи.
Нехай – недобрий чоловік.

Ні гріло, ні світило, – а враз прикипіло. (Несподіванка.)
Нікому сама птаха в руки не летить.

Ноги носять, а руки годують.
Один працює умом, а другий горбом.

Очам страшно, а руки зроблять.
Передні колеса коняка везе, а задні самі котяться.

Перемелеться – борошно буде.
Печені голуби не летять до губи: працюй та й смакуй.

Під лежачий камінь вода не тече.
Піт річкою ллє, жнець своє бере.

Плата, як у ката.
По роботі пізнати майстра.

Поганеньке ремесло краще доброго злодійства.
Поки не упріти, доти не уміти.

Помилка не фальш.
Попороби до поту, то й поїси в охоту.
Попрацюй влітку, відпочинеш взимку.

Посієш вчасно, вродить рясно.
Послав бог роботу, та забрав чорт охоту. (Кажуть так про себе й про інших,                              

коли нападуть лінощі.)
Працює, як чорний віл.

Працюй, як коняка, а їж, як собака.
Праця до поту – їжа в охоту. 

Праця і мучить, і годує, і учить.
Праця людину кормить.

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
Ранні пташки росу п’ють, а пізні – слізки ллють.

Ранній пізньому не кланяється.
Рання пташка росу оббиває.

Рано встали, та мало напряли. 
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Ремесло – не коромисло: плечей не відтягне.
Ремесло на плечах не висить і хліба не просить, а хліб дає. Роби до поту, а їж в охоту!

Робити до сьомої суботи.
Робить, як попів наймит: їсть, то впріє, а як робить, то змерзне. (До попів наймались 

дешевше, щоб ласіше їсти, а менше зробити.)
Робить, як циган у жнива. (Лінивий.)

Робить, як чорний віл.Робота чорна, та грошики білі.
Роботі як не сядеш на шию, то вона тобі сяде.

Роботящі руки гори вернуть.
Розпочалися жнива – закачуй рукава.

Руки білі, а сумління чорне.
Слова – полова, а праця – диво.

Словом і комара не вб’єш. До слова треба й праці.
Сокіл на одному місці не сидить, а де бачить птаха, туди й летить. (Так кажуть                        

на працьовиту людину.)
Сталь гартується в огні, а людина – у труді.

Старається, як мурашка.
Стіл поставлять, так і робити заставлять. Як нагодують, то й працювати заставлять.
Стриг чорт свиню: крику багато, а шерсті мало. (Говорять, коли витрачають праці 

багато, а користі мало.)
Сьогоднішньої роботи на завтра не відкладай.

Такої роботи, що й носа ніколи втерти.
Терпіння та труд усе перетруть.Того руки не болять, що уміють.

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
Труд чоловіка кормить.

Трудова копійка годує довіку.
Тяжко тому жити, хто не хоче робити.

У вмілого руки не болять.
У коваля руки чорні, а хліб білий.

У кого праця, в того й хліб.
У кого руки працюють, у того рот їсть.

У ліс дров не возять – у колодязь води не ллють.
Ходячи їм, а стоячи сплю. (Багато праці.)

Хоч у ката, аби плата.
Хочеш їсти калачі – не сиди на печі.

Хочеш юшки – лови рибку. 
Хто багато робив, той і багато знає.

Хто без діла, той без хліба.
Хто в роботі, той і в турботі.

Хто дбає, той і має.
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Хто за свята питає, той штани латає.
Хто літом працює до поту, зимою поїсть в охоту.

Хто мілко оре, тому горе. Хто на весні не хоче орати, той буде взимку голодний спати.
Хто не оре, той і огріхів не робить.

Хто не працює – той не їсть.
Хто нічого не робить, той і не помиляється.

Хто працює, той з голоду не мре.
Хто працює, той і їсть.

Хто рано підводиться, за тим діло водиться.
Хто робить кревно, той ходить певно.

Хто робить лемеші, той їсть книші.
Хто робить, той голий не ходить.

Хто спеки боїться, той зимою не має чим грітися.
Хто товче, той і хліб пече.

Хто хліб носить, той їсти не просить.
Хто що вміє, то і діє.

Хто що знає, тим і хліб заробляє.
Чесне діло роби сміло!

Чужим добром не забагатієш.
Чужими руками добре гада ловити.
Швець без чобіт, а тесля без воріт.

Швець знай своє шевство, а в кравецтво не мішайся.
Шиє та поре, тільки рукам горе.

Шилом моря не нагрієш, від тяжкої роботи не розбагатієш. (Розуміється –                        
гарячим шилом.)

Щира праця мозолева.
Що вміть, так того за поясом не носить.

Що посієш, то й пожнеш.
Що ранком не зробиш, то вечором не згониш.

Щоб добре жити, треба працю любити.
Щоб рибку з’їсти, треба у воду влізти.
Як без діла сидіти, то можна одубіти.
Як будеш робити, так буде й родити.

Як будеш чесно працювати, то прийде сама доля до хати.
Як дбаєш, так і маєш.

Як закипіло, так і поспіло. (Успішна праця.)
Як робили, то сміялись, а як скінчили, то плачем. 

Як ручки зароблять, так ніжки сходять.
Як хочеш їсти калачі, то не сиди на печі.
Як хочеш шить, то перш вузлика зав’яжи.
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Яка робота, така й їжа.
Який жнець, такий скопець.

Якщо добре працюватимеш, честь і славу матимеш.

Автор підручника висловлює щиру подяку студентам групи 401-УП ЛІБС УБС НБУ 
Вовк Ірині, Гедз Юлії, Деленко Олесі, Палчинській Ірині, Рудій Марії, Скрипець Галині, 
Станькевич Наталі, а також своїй онученьці Бегей Софійці за допомогу в пошуку та 
укладанні висловів, афоризмів, прислів’їв, приказок про працю.
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РОБОЧА (ПРИМІРНА) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ ПРАВО»

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу 
суб’єктів господарювання, порядку оформлення господарських договорів, правових 
основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів 
господарських правовідносин; набуття студентами досвіду роботи з господарсько-
правовими документами.

Завдання: вивчення системи трудового права України та чинного трудового 
законодавства; набуття навичок практичного застосування норм трудового права України 
під час вирішення конкретних соціально-економічних ситуацій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: зміст основних принципів курсу, визначення основних юридичних понять, 

зміст та пояснення провідних галузей права.
вміти: аналізувати юридичні тексти, інтерпретувати їх для вирішення практичних 

проблем, ілюструвати теоретичні положення прикладами, робити самостійні висновки 
щодо змісту конкретних нормативно-правових актів, застосовувати одержані знання з 
трудового законодавства для оцінки проблем професійного, суспільного та особистого 
життя, а також приймати власні рішення щодо них.

2. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА.
1. Предмет трудового права.
2. Поняття трудового права.
3. Джерела трудового права.
4. Метод і функції трудового права.
5. Принципи і система трудового права.
6. Конституційно-правове регулювання трудових відносин.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 
6. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 р.
7. Закон України «Про зайнятість населення» від 01. 03. 1991 р.
8. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
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9. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
10. Закон України «Про відпустки» від 15. 11. 1996 р.
11. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
12. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04. 02. 1994.

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а 
1. Б е г е й І. І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
3. П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. П р о к о п е н к о В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер, 1997

Тема 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ                                                   
ТА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК.

1. Права трудових колективів.
2. Права професійних спілок.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 971 р. (гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.  
6. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
7. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04. 02. 1994.

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
3. П и л и п е н к о  П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
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5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. П р о к о п е н к о  В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 3. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ.
1. Поняття, сторони і зміст колективного договору.
2. Порядок укладання колективного договору.
3. Колективні угоди.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
5. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996. 
3. П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. П р о к о п е н к о В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 4. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
1. Поняття, сторони і зміст трудового договору.
2. Форма та строки трудового договору.
3. Контракт як особлива форма трудового договору.
4. Порядок прийому на роботу.
5. Порядок переміщення та переведення на іншу роботу.
6. Підстави припинення трудового договору.
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Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1 .  Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
3 .  П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6 .  П р о к о п е н к о В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ.
1. Робочий час.

1.1. Нормальний (повний).
1.2. Скорочений.
1.3. Неповний.
1.4. Надурочний.
1.5. Ненормований.

2. Час відпочинку.
2.1. Перерви для відпочинку і харчування.
2.2. Щоденний відпочинок.
2.3. Вихідні дні.
2.4. Святкові і неробочі дні.
2.5. Відпустки.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 45).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. ІV, V, ІХ, ХV).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
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4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-
куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.

5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 
П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 
трудових спорів» від 06. 11. 1992 р.

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
3. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
4. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
5. П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
6. П р о к о п е н к о В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, О. 

Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – 

К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 6. ОПЛАТА ПРАЦІ.
1. Поняття і загальна правова характеристика заробітної плати.
2. Система і форми заробітної плати.
3. Гарантійні виплати.
4. Компенсаційні виплати.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996р.
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (ст. 94–129).
3. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про відрядження» від 28. 04. 1992р. № 212 

із змінами та доповненнями від 18. 02. 1993.

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
3. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
4. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – 

К.: Юрінком Інтер, 1997.
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Тема 7. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА І ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
1. Трудова дисципліна.
2. Дисциплінарна відповідальність.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р.
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. Х).
3. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 36, 43, 44, 45, 46).
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
5. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. І, ІІ, ХVІ, ХVІ-А).
6. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
7. Законодавство України про працю / Упорядн.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
3. П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. П р о к о п е н ко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 8. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.
1. Матеріальна відповідальність.

1.1. Обмежена.
1.2. Повна.
1.3. Колективна(бригадна).
1.4. Підвищена (кратна).

2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником і керівником.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 45).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. ІХ).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006
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5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 
П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.

6. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 р.
7. Закон України «Про зайнятість населення» від 01. 03. 1991 р.
8. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
9. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
10. Закон України «Про відпустки» від 15. 11. 1996 р.
11. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999.
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 

трудових спорів» від 06. 11. 1992 р.

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
3. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
4. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
5. П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
6. П р о к о п е н к о В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – 

К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 9. ОХОРОНА ПРАЦІ.
1. Поняття охорони праці.
2. Охорона праці жінок.
3. Охорона праці молоді.
4. Охорона праці інвалідів.
5. Тільки для працівників, які навчаються.
6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 45).
2. Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р. (гл. ІХ).
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укладачі: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006
5. Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону праці». – К.: 

Видавничо-виробниче об’днання «Основи», 2007.
6. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000.
7. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 р.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ610

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами 
трудових спорів» від 06. 11. 1992 р.

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007.
2. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
3. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
4. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
5. П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
6. П р о к о п е н к о В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
7. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
8. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
9. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – 

К.: Юрінком Інтер, 1997.

Тема 10. ТРУДОВІ СПОРИ.
1. Індивідуальні трудові спори.

1.1. Розгляд індивідуальних трудових спорів в КТС.
1.2. Розгляд індивідуальних трудових спорів в судах.

2. Колективні трудові спори.
2.1. Поняття і сторони колективних трудових спорів.
2.2. Розгляд колективних трудових спорів примирливими комісіями та трудовими 

арбітражами.

Література:
Н о р м а т и в н и й  м а т е р і а л
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р.
2. Кодекс законів про працю України (гл. XV).
3. Закон СРСР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

від 20. 05. 1991 р.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
5. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укл.: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006.
6. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (керівник), З. Я. Козак, 

П. Д. Пилипенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 
7. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
8. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04. 02. 1994 р.
9. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.

С п е ц і а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 
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2. П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
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3. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., 
стереотипне. – Львів: Новий Світ-2000, 2006.

4. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
5. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
6. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
7. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
8. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. – 

К.: Юрінком Інтер, 1997.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем
денна форма

усього у тому числі
л п лаб інд с. р.

1 2 3 4 5 6 7
Тема 1. Предмет, поняття, метод і система 
трудового права

 6  2  2  -  -  4

Тема 2. Правове регулювання діяльності 
трудових колективів та професійних спілок

 6 2 2  -  -  4

Тема 3. Колективні договори та угоди  6  2  2  -  -  4
Тема 4. Трудовий договір  10  2  2  -  1 4
Тема 5. Правове регулювання робочого часу 
та часу відпочинку

6 2 2 - - 4

Тема 6. Оплата праці 6 2 2 - - 4
Тема 7. Трудова дисципліна і дисциплінарна 
відповідальність

6 1 2 - - 2

Тема 8. Матеріальна відповідальність 
сторін трудового договору

 10  1  2  -  2  4

Тема 9. Охорона праці 10 - - - 6
Тема 10. Трудові спори 6 2 - - 4
Усього годин  72  16  16    40 
ІНДЗ   - -  -
Усього годин  72  16  16    40

4. Теми семінарських занять
№
з/п Назва теми Кількість годин

1, 2 Тема 1. Предмет, поняття, метод і система трудового права
1. Предмет і поняття трудового права.

Джерела трудового права.
Метод і функції трудового права.
Принципи і система трудового права.

 2

3 Тема 2. Правове регулювання діяльності трудових колективів             
та професійних спілок
1. Права трудових колективів.
2. Права професійних спілок.

 2
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4 Тема 3.Колективні договори та угоди
1. Поняття, сторони і зміст колективного договору.
2. Порядок укладання колективного договору.
3. Колективні угоди.

2

5, 6, 7. Тема 4. Трудовий договір
1. Поняття, сторони і зміст трудового договору.
2. Форма та строки трудового договору.
3. Контракт як особлива форма трудового договору.
4. Порядок прийому на роботу.
5. Порядок переміщення та переведення на іншу роботу.
6. Підстави припинення трудового договору.

2

8, 9 Тема 5. Правове регулювання робочого часу та часу 
відпочинку
1. Робочий час.

1.1. Нормальний (повний).
1.2. Скорочений.
1.3. Неповний.
1.4. Надурочний.
1.5. Ненормований.

2. Час відпочинку.
2.1. Перерви для відпочинку і харчування.
2.2. Щоденний відпочинок.
2.3. Вихідні дні.
2.4. Святкові і неробочі дні.
2.5. Відпустки.

2

10, 11 Тема 6. Оплата праці
1. Поняття і загальна правова характеристика заробітної плати.
2. Система і форми заробітної плати.
3. Гарантійні виплати.
4. Компенсаційні виплати.

2

12 Тема 7. Трудова дисципліна і дисциплінарна відповідальність
1. Трудова дисципліна.
2. Дисциплінарна відповідальність.

2

13 Тема 8. Матеріальна відповідальність сторін трудового 
договору
1. Матеріальна відповідальність.

1.1. Обмежена.
1.2. Повна.
1.3. Колективна(бригадна).
1.4.Підвищена (кратна).

2. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником 
і керівником.

2

14 Тема 9. Охорона праці
1. Поняття охорони праці.
2. Охорона праці жінок.
3. Охорона праці молоді.
4. Охорона праці осіб з обмеженими можливостями
5.Пільги для працівників, які навчаються.
6. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

2
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15, 16 Тема 10. Трудові спори.
1. Індивідуальні трудові спори.

1.1. Розгляд індивідуальних трудових спорів в КТС.
1.2. Розгляд індивідуальних трудових спорів в судах.

2. Колективні трудові спори.
2.1. Поняття і сторони колективних трудових спорів.
2.2. Розгляд колективних трудових спорів примирливими 

комісіями та трудовими арбітражами.

2

Всього 20

5. Теми практичних занять – нема

6. Теми лабораторних занять – нема

7. Самостійна робота
Тема 1. ПРЕДМЕТ, ПОНЯТТЯ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА

4 год.
Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 78, 36, 38, 42, 24, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 

55, 56, 57, 59, 60, 120).
2. Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) від 10. 12. 1971 р. (гл. І «Загальні 

положення»).
б) н а п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) ск л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

Тема 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ                      
 ТА ПРОФСПІЛОК

5 год.
Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл. ХVII «Професійні спілки, участь працівників, в управлінні підприємствами, 

установами організацій»; гл. XVI-А «Трудовий колектив»).
2. Закон України «Про професійні спілки і їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
б) н а п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) с к л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).
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Тема 3. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ
5 год.

Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл. ІІ «Колективний договір»).
2. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
б) н а п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) с к л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

Тема 4. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
6 год.

Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл. ІІІ «Трудовий договір»).
б) н а п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) с к л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

Тема 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ
4 год.

Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл. IV « Робочий час», гл V «Час відпочинку»).
2. Закон України «Про відпустки» від 15. 11. 1996 р.
б) на п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) с к л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

Тема 6. ОПЛАТА ПРАЦІ
4 год.

Завдання студента:
а) оп р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл.VI «Нормування праці», гл. VII «Заробітна плата», гл. VIII «Гарантії і 

компенсації»).
2. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
б) на п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
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в) ск л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

Тема 7. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА І ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
2 год.

Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл. Х «Трудова дисципліна»).
б) н а п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) ск л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

Тема 8. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
4 год.

Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл. ІХ) «Гарантії при покладанні на працівника матеріальної відповідальності 

за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації»).
б) н а п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) с к л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

Тема 9. ОХОРОНА ПРАЦІ
6 год.

Завдання студента:
а) о п р а ц ю в а т и
1. КЗпП (гл. ХІ «Охорона праці», гл. ХІІ «Праця жінок», гл. ХІІІ «Праця молоді», гл. ХІV 

«Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням», гл. ХVІІІ «Нагляд і контроль 
за додержанням законодавства про працю»).

2. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 р.
б) на п и с а т и
1. Реферат (обов’язкове погодження теми з викладачем).
в) ск л а с т и
1. Кросворд.
2. Тести (не менше двох).
3. Завдання (задачу).

8. Індивідуальні завдання – нема
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9. Методи навчання

1. Пояснювально-ілюстративний метод. 
2. Частково-пошуковий метод. 
3. Проблемно-пошуковий метод
4. Дослідницький метод.
5. Лекція: 

• Інформаційна;
• Проблемна.

6. Бесіда:
• вступна бесіда;
• бесіда-повторення;
• контрольна бесіда.

7. Робота з підручником та опорним конспектом:
• читання тексту з метою закріплення знань;
• відповіді на подані після тексту теми запитання.

8. Навчальні та розвиваючі тести.

10. Методи контролю

1) Усне опитування на семінарських заняттях.
2) Контролюючі тести.
3) Захист індивідуальних пошуково-дослідницьких робіт.
4) Оцінки за обговорення дискусійних питань.
5) Підсумкова модульна контрольна робота.

11. Методичне забезпечення

Б е г е й І. Трудове право: Конспект лекцій. – Львів, ЛІБС УБС НБУ, 2013 (електронна версія). 
6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

12. Рекомендована література
Б а з о в а

1. Конституція України від 28. 06. 1996 р.
2. Кодекс законів про працю України (гл. XV).
3. Закон СРСР «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 

від 20. 05. 1991 р.
4. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Відп. ред. В. М. Ва-

куленко, А. П. Товстенько. – К.: Юрінком Інтер, 1997.
5. Законодавство України про працю / Упоряд.: В. Я. Буряк (кер.), З. Я. Козак, П. Д. Пи-

липенко, С. М. Сивак, Б. І. Федорович. – Львів, 2000. 
6. Закон України «Про охорону праці» від 14. 10. 1992 р.
7. Закон України «Про зайнятість населення» від 01. 03. 1991 р.
8. Закон України «Про оплату праці» від 25. 03. 1995 р.
9. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01. 07. 1993 р.
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10. Закон України «Про відпустки» від 15. 11. 1996 р.
11. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 09. 

1999 р.
12. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 04. 02. 1994 р.
13. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів: Вільна 

Україна, 1996.
1 4 .  П и л и п е н к о П. Д. Проблеми теорії трудового права. – Львів, 1999.
15. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
16. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
1 7 .  П р о к о п е н к о В. І. Трудове право України: Підручник. – Харків: Консум, 1998.
18. Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І. Чанишевої. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2000.
19. Трудове право України: Практикум / Г. І. Чанишева, Н. Б. Болотіна, Т. М. Додіна, 

О. Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
20. Людина і праця: Довідник з правових питань / Укл. І. П. Козинцев, Л. А. Савенко. 

– К.: Юрінком Інтер, 1997.
21. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / Укл.: В. С. Ко-

вальский, Л. П. Ляшко. – К.: Юрінком, 2006

Н а в ч а л ь н а  л і т е р а т у р а
1. Б е г е й І. Порадник із правознавства: Семінарські заняття: Навч. посібник. – К.: 

УБС НБУ, 2007. – 518 с.
2. Б е г е й І. Трудове право: Конспект лекцій: Навч. посібник. – Львів: ЛІБС, 2013 

(електронна версія).
3. В е н е д и к т о в В. С. Трудовое право Украины. – Харьков: Консум, 2004. – 304 с.
4. К о с т ю ч е н к о О. Є. Трудове право: Навч.-метод. посіб. до самостійної та інди-

відуальної роботи студентів. − Х.: Вид-во УБС НБУ (м. Київ), 2009. − 170 с.
5. П р и л и п к о С. М. Трудове право України: Підручник / С. М. Прилипко, 

О. М. Ярошенко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х.: Вид-во ПП «ФІНН», 2009. – 728 с. 
6. Тренінгові технології навчання у практичній підготовці студентів (ділові та рольові 

ігри): Навч.-метод. посібник / За ред. д-ра екон. наук, доц. Г. М. Азаренкової, доц. Н. М. Са-
мородової. − Львів: Новий Світ-2000, 2010. − 200 с.

7. Трудове право України: академ. курс: Підручник / А. Ю. Бабаскін, Ю. В. Дріжчана та 
ін., За заг. ред. Н. М. Хуторян. – К.: А.С.К., 2004. – 608 с.

8. Трудове право України: Навч. посібник / За ред. П. Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2005. 
– 208 с. 

Н о р м а т и в н і  а к т и
1. Конституція України / Міністерство юстиції України – К.: Український центр 

правничих студій, 2006. – 128 с.
2. Кодекс законів про працю // Відом. Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375. 
3. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон 

України № 4004-ХІІ від 24. 02. 1994 // Відом. Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – 
Ст. 218.

4. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України № 1645-ІІІ від 06. 04. 
2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 17. – Ст. 690.

5. Про охорону праці: Закон України № 2694-ХІІ від 14. 10. 1992 // Відом. Верховної 
Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

6. Про державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових 
платежів: Закон України № 320/94-ВР від 22. 12. 1994 // Відом. Верхової Ради України. – 
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МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Модульне контрольне завдання № 1

1. Предмет трудового права.
2. Поняття, сторони і угоди колективного договору.
3. 1). До предмета трудового права належать відносини:
 а) між чоловіком і дружиною під час роботи на будівництві власного будинку;
 б) між бібліотекою і читачем у випадку відшкодування шкоди, завданої   

 втратою книжки;
 в) між викладачем і ректором інституту;
 г) між магазином і покупцем;
 д) між поштою і поштаркою.
 2). Колективні угоди поділяються на :
 а) генеральні;
 б) моральні;
 в) галузеві;
 г) релігійні;
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 д) регіональні;
 е) районні.
 3). Скорочений робочий час встановлюється для таких категорій працівників:
 а) які досягли пенсійного віку;
 б) які не досягли 18-річного віку;
 в) які працюють на виробництві зі шкідливими умовами праці;
 4) лікарів, учителів;
 5) усі відповіді – правильні.
4. Означення понять: страйк, договір.
5. З а в д а н н я: Власник малого приватного підприємства «Калина» видав роз-

порядження, в якому передбачалося таке: 1) для всіх працівників підприємства вводиться 
контрактна форма трудового договору; 2) начальник відділу кадрів повинен попередити 
у двотижневий термін працівників і укласти з ними контракти; 3) у разі відмови укласти 
контракт – звільнення провадити за п. 1 ст. 40 КЗпПУ; 4) передбачити в контрактах повну 
матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству; 5) строк 
контракту встановлювати один рік.

Дайте правовий аналіз наведених положень розпорядження власника.
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Суперечності між суб’єктами трудового права з приводу їхніх трудових прав і обов’язків 

визначаються як ......................... Вони поділяються на ..................... та ................................
Індивідуальні трудові спори розглядають ..................... та .................................. Якщо 
вимоги трудового колективу власник відхилив або задовольнив частково, їх розглядають 
.............................. чи...................................... Якщо і їм не вдалося залагодити суперечку, 
то трудовий колектив може вдатися до ...................................................................................

7. К р о с в о р д:

1

2  

3

4

5

6

7

*

8

9

10

11

12

По-вертикалі: (Ключові слова). Галузь права, яка регулює відносини найманої праці 
та інші, близькі до них, суспільні відносини.
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По-горизонталі: 1. Фізична та юридична особи, які беруть участь у трудових 
правовідносинах. 2. Нормативно-правові акти, які регулюють трудові правовідносини. 
3. Відправлення, діяльність, призначення. 4. Орган влади, який своїм рішенням може 
обмежити реалізацію права громадян на проведення страйків в інтересах національної 
безпеки і громадського порядку. 5. Наймана праця та нав’язані з нею трудові право-
відносини становлять … трудового права. 6. Суспільні відносини, що складаються 
між власником та претендентом на вакантну посаду в процесі прийому на роботу. 
7. Спосіб наукового дослідження, пізнання особливості трудового права. 8. Основні, 
провідні, визначальні засади правового регулювання трудових відносин. 9. Необхідна 
умова використання міжнародних правових актів для врегулювання трудових відносин 
в Україні. 10. Один і з суб’єктів трудових правовідносин. 11. Узагальнюючий синонім 
слова «робітник». 12. Нормативно-правові акти місцевих органів влади, підприємств, 
організацій, установ у сфері трудових правовідносин.

Модульне контрольне завдання № 2

1. Контракт як особлива форма трудового договору.
2. Джерела трудового права.
3. 1). Тимчасовий трудовий договір укладається терміном :

а) до 2 місяців;
б) до 4 місяців;
в) до 6 місяців;
г) до 1 року;
д) до 2 років.

2). Заохочення за сумлінне виконання обов’язків працівникові заносяться до:
а) трудової книжки;
б) пенсійної справи;
в) будинкової книжки;
г) особової справи.

3). Працівник має право:
а) на створення умов праці на робочому місці;
б) на безпечні механізми;
в) на засоби індивідуального захисту;
г) на страхування від нещасних випадків і захворювань.

4. Означення понять: конфлікт, арбітраж.
5. З а в д а н н я: Зборам трудового колективу ПП «Вирва» його адміністрація запропо-

нувала ухвалити Правила внутрішнього розпорядку, які, зокрема, передбачали:
• тривалість робочого часу для найманих працівників упродовж тижня – 36 годин;
• тривалість робочого часу для жінок, які виховують дітей у віці до 14 років, – 35 годин;
• оплату праці здійснювати за фактично відпрацьований час.                                                    
Чи відповідають, на вашу думку, зазначені пропозиції чинному законодавству?
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається 

......................... ................ ......................... Заохочення за сумлінну працю заносяться 
до .............. ............... За особливі заслуги представники можуть бути представленні до 
.............., .................... ................... ............. За порушення трудової дисципліни можуть 
застосовуватись такі стягнення: ............ або ............ Власник зобов’язаний вимагати від 
порушника трудової дисципліни ............. ................. За кожний дисциплінарний проступок 
може бути застосоване .......... ......... дисциплінарне стягнення.
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7. К р о с в о р д:

 

По вертикалі: 1. Суб’єкт трудових правовідносин, який зобов’язаний забезпечувати 
охорону праці.

По горизонталі: 1. Фізичний стан жінки, під час якого їй відповідно до медичного 
висновку знижуються норми виробітку. 2. Особа зі стійким розладом функцій організму, 
зумовленим захворюванням, травмою або ураженими дефектами, що призводить до 
обмеження життєздатності. 3. Норма, зразок, мірило. 4. Організація, що може здійснювати 
громадський контроль за додержанням законодавства про працю. 5. Найменша три ва-
лість додатної перерви, встановленої для годування двох і більше грудних дітей. 
6. Особи, які мають дати згоду на роботу шістнадцятирічного підлітка. 7. Посадова особа, 
яка здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про 
працю.

Модульне контрольне завдання № 3

1. Права трудових колективів.
2. Охорона праці інвалідів.
3. 1). Видами матеріальної відповідальності є:

а) обмежена;
б) повна;
в) часткова;
г) підвищена.

 2). Індивідуальні трудові спори вирішують:
а) комісії з трудових спорів;
б) місцеві суди;
в) примирлива комісія;
г) місцеві держадміністрації.

 3). Колективний договір – це:
а) галузь права;
б) локальний нормативний акт;
в) джерело трудового права;
г) акт соціального партнерства;
д) інститут трудового права.

4. Значення понять: інстанція, новела.
5. З а в д а н н я: Одержавши виклик Львівського інституту банківської справи Універ-

ситету банківської справи НБУ на сесію, економіст банку «Родич» М. Комаровицька 
написала про надання їй додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Адміністрація 
відмовила їй у наданні такої відпустки, мотивуючи це тим, що та використала вже основну 
відпустку, неможливістю замінити її іншим працівником. М. Комаровицька звернулася зі 
скаргою до комісії з трудових зборів. 

Яким, на вашу думку, має бути рішення комісії з трудових зборів?
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6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Означення поняття трудового договору міститься у статті .............. його сторонами 

є...................... Умови трудового договору поділяються на такі два види:........................
............ Договір, який укладається на невизначений строк називається безстроковим. 
Особливою формою трудового договору є.................................. Порядок прийому 
на роботу може мати такі особливості: ........................... Основним документом, що 
підтверджує трудовий стаж, є................................, яка видається працівникові, який 
попрацював ......................

7. К р о с в о р д:
1. 

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

По вертикалі: Неухильне дотримання правил розпорядку, виконання у повному 
обсязі своїх обов’язків.

По горизонталі: 1. Стягнення, яке має попереджувальний характер. 2. Порушення 
працівником певних норм. 3. Винне, протиправне невиконання або невиконання 
працівником своїх трудових обов’язків. 4. Дозволений правовим нормами порядок 
взаємодії сторін трудових чи інших відносин. 5. Метод впливу, який забезпечує здійснення 
певних дій суб’єктів трудового права всупереч їх волі. 6. Метод впливу, спрямований на 
стимулювання суб’єктів трудового права до такої поведінки , що відповідає його волі. 
7. Один із заходів стягнення. 8. Один із видів матеріального заохочення. 9. Заходи 
дисциплінарного впливу на працівників. 10. Прилюдне виявлення пошани працівникові 
за сумліннц працю у формі, встановленій законодавством.

Модульне контрольне завдання № 4

1. Підстави припинення трудового договору
2. Дисциплінарна відповідальність.
3. 1). Нормальна (повна) тривалість робочого часу впродовж тижня становить:
 а) 36 годин;
 б) 40 годин;
 в) 41 годину.
 2). За порушення законодавства про охорону праці настає така юридична відпо-

відальність:
 а) конституційна;
 б) цивільна;
 в) дисциплінарна;
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 г) матеріальна;
 д) адміністративна;
 е) кримінальна.
   3). Трудовий колектив із правом наймання робочої сили:
 а) розглядає і затверджує проект трудового договору.
 б) розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу.
 в) визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг.
 г) спільно із власником вирішує питання про вступ і вихід підприємства з об’єд-

нанням підприємств.
4. Означення понять: конкурс, санкція.
5. З а в д а н н я: Керівник фінансової установи «Капітал» С. Небилихо оголосив 

наказом догану економісту Д. Непийпиво за неодноразове запізнення його на роботу. 
Секретар керівника по телефону довела зміст наказу до покараного. Через три місяці з 
нагоди ювілею Д. Непийпиво було представлено до нагороди Міністерства фінансів. 

Дайте правову оцінку ситуації.
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
За порушення законодавства про охорону праці винні працівники притягуються до 

таких видів юридичної діяльності ............. Вагітним жінкам, відповідно до медичного 
висновку, знижуються ......................... Жінкам надаються відпустка з вагітності та пологів 
тривалістю .............. календарних днів до родів і ........ – після них. До роботи, як правило, 
не допускаються особи до ...... років. Обов’язковому щорічному медичному огляду 
підлягають працівники до досягнення ......... року.

7. К р о с в о р д:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

По вертикалі: Втрата, погіршення чи знищення майна, цінностей.
По горизонталі: 1. Назва звернення до суду особи, з вимогою про захист свого 

цивільного права або інтересу. 2. Матеріальна відповідальність у розмірі прямої дійсної 
шкоди, але не більшому від середнього місячного заробітку винного працівника. 3. Ма-
теріальна відповідальність, за якої винний працівник відшкодовує збитки у більшому 
розмірі, які він фактично заподіяв. 4. Інша назва підвищеної матеріальної відповідальності. 
5. Назва матеріальної відповідальності, яка застосовується тоді, коли неможливо її 
розмежувати. 6. Інша назва колективної матеріальної відповідальності.

Модульне контрольне завдання № 5

1. Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівником і керівником.
2. Час відпочинку.
3. 1). Повноваження профспілок регламентовано Законом України .............
............................................................................................
 2). Випробування не встановлюється у випадку влаштування на роботу:
 а) осіб, які не досягли 18 років;
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 б) осіб, які не досягли 16 років;
 в) молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних  

 закладів;
 г) осіб, які закінчили курси перепідготовки;
 д) молодших спеціалістів після закінчення середніх і вищих навчальних  

 закладів;
 е) осіб, звільнених у запас із військової служби;
 ж) осіб, звільнених із місць позбавлення волі;
 з) інвалідів, скерованих на роботу відповідно до рекомендацій медико-  

 соціальної експертизи. 
 3). До джерел трудового права належать такі акти:
 а) Конституція України;
 б) Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
 в) трудовий договір;
 г) Конвенція МОП;
 д) графік відпусток працівників ЛІБС УБС НБУ на 2014 рік.
4. Означення понять: професійна спілка, контракт.
5. З а в д а н н я: Випускникові Львівського інституту банківської справи УБС НБУ О. 

Денису, прийнятому на посаду економіста, адміністрація банку «Копійка» встановила 
тримісячний випробувальний термін. За тиждень до його закінчення О. Денис захворів. 
Після одужання і повернення на роботу через три тижні його ознайомили з наказом про 
звільнення.

Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку.
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Положення колективного договору поширюється на всіх працівників під-

приємств незалежно від того, чи є вони членами ...................... У разі зміни 
власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом 
строку його дії, але не більше.................. Галузеві та регіональні угоди 
підлягають повідомній реєстрації................................, а колективні договори 
реєструються..................................................... Контроль за виконання колективного 
договору, угоди проводиться безпосередньо ........................... ...........................................

7. К р о с в о р д:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

По вертикалі: Група людей, зв’язаних спільною працею в одній організації, установі, 
на підприємстві.
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По горизонталі: 1. Організоване масове або часткове припинення роботи з метою 
домогтися виконання певних вимог. 2. Добровільна неприбуткова громадська організація. 
3. Один із принципів діяльності профспілок. 4. Зібрання трудового колективу, яке реалізує 
та визначає його повноваження. 5. Назва виборного органу, який дає попередню згоду 
на звільнення працівника. 6. Нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, який 
встановлює право громадян на свободу об’єднання у профспілки. 7. Одна із основних 
функцій діяльності профспілок. 8. Один із принципів самоврядування профспілок.

Модульне контрольне завдання № 6

1. Повна матеріальна відповідальність.
2. Охорона праці жінок. 
3. 1). Колективні трудові спори вирішують:

а) комісії з трудових спорів;
б) примирлива комісія;
в) трудовий арбітраж;
г) страйк.

 2). Згідно з Конституцією України кожен:
а) має право на працю;
б) зобов’язаний працювати;
с) гарантовано забезпечується працею.

 3). Основним завданням профспілок є:
а) представництво і захист інтересів працівників перед власником.
б) організація страйків та інших аспектів непокори.
с) організація дозвілля працівників.
д) надання спеціальних пільг працівникам.

4. Означення понять: інвалід, угоди.
5. З а в д а н н я: Панові В. Луцану, який влаштувався на роботу на посаду завідувача 

відділу інформації комерційного банку, було запропоновано: подати трудову книжку, 
паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту, характеристику з останнього 
місця роботи, три рекомендації фахівців. Крім того, Луцан мусив пройти тестування, 
яке містило 500 питань, що стосувалися професійних знань у галузі інформації, 
загальної ерудиції, способу мислення, особистісних якостей, сімейного життя і т. ін. 
Після тестування передбачалося проведення співбесіди з керівником банку. Але до 
співбесіди Луцана допущено не було, оскільки рішення комісії спеціалістів з приводу 
проведеного тестування було негативним. Йому було відмовлено у прийнятті на роботу 
за результатами тестування.

Проаналізуйте ситуацію і сформуйте правові питання, які з неї випливають. 
Наведіть законодавство про приймання на роботу. Які права підприємств (установ, 
організацій), зокрема приватних, зі встановлення умов професійного відбору під час 
прийняття на роботу?

6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Трудове право як галузь права регулює відносини......................... Суб’єктами трудових 

правовідносин є .......................... і.............................., об’єктом –.................., змістом 
–..............................сторін. Спеціалізованим і кодифікованим джерелом трудового права 
є................................... Трудове право виконує такі функції:....................., ......................., 
....................., ..........................., ........................
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7. К р о с в о р д:

1
2

3
4

5
6

7
8

9

По вертикалі:  Суб’єкт трудових правовідносин (ключове слово).
По горизонталі: 1. Відсутність працівника без поважних причин на своєму робочому 

місці впродовж усього робочого дня або щонайменше трьох годин безперервно. 2. Особ лива 
форма трудового договору. 3. Один із документів, який повинен подати працівник для 
укладення трудового договору. 4. Виконання працівником, окрім своєї основної роботи, 
іншої регулярної оплачуваної роботи у вільний від основної роботи час. 5. Джерело 
трудового договору. 6. Сторона трудового договору. 7. Тимчасове доручення працівникові 
роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації, посаді, які були обумовлені трудовим 
договором. 8. Термін, упродовж якого власник має право перевірити відповідність 
працівника роботі, яку йому буде доручено. 9. Трудовий договір, що укладається на 
визначений термін.

Модульне контрольне завдання № 7

1. Індивідуальні трудові спори.
2. Гарантійні та компенсаційні виплати
3. 1). Письмова форма трудового договору є обов’язковою під час:
 а) укладення контракту;
 б) укладення трудового договору з неповнолітніми;
 в) укладення трудового договору з пенсіонером;
 г) організованого набору працівників;
 д) укладення трудового договору з військовослужбовцем;
 2). За порушення працівником трудової дисципліни до нього може бути застосовано 

такі дисциплінарні стягнення: 
 а) догана;
 б) сувора догана;
 в) звільнення з роботи;
 г) усі відповіді – правильні.
 д). В окремих випадках, передбачених законодавством, розмір утримань із  

 зарплати за заподіяну шкоду працівником не може перевищувати ......... %.
4. Означення понять: кодифікація, протокол.
5. З а в д а н н я: У Львівському інституті банківської справи Університету банківської 

справи НБУ на 2013/14 навчальний рік було сформовано дві навчальні групи 501-УФЕБм 
(«Управління фінансово-економічною безпекою») і 501-Бам («Бізнес-адміністрування»). 
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Спеціально для них заняття проводилися у четвер, п’ятницю, суботу і неділю. Ще 
раніше, під час літньої сесії 2012/13 н. Р. іспити для багатьох груп було поставлено на 
понеділок 24 червня 2013 р., а перед тим у неділю, 23 червня, відзначалося свято Трійці, 
яке віднесено до святкових і неробочих днів. А кілька років перед тим іспити проводились 
на День Конституції України – 28 червня.

Використовуючи норми Конституції України і Кодексу законів про працю України, 
дайте правовий аналіз цих фактів; оцініть дії не лише адміністрацій, а й профкому. 

6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Робочий час і час відпочинку є важливими інститутами галузі ............................. 

Нормальна (повна) тривалість робочого часу становить ........... ................. Скорочений 
робочий час для працівників у віці від 16 до 18 років може становити ...................... 
Частина календарного часу, протягом якого працівник вільний від виконання трудових 
обов’язків і може використовувати йог на власний розсуд, – це час відпочинку. Відповідно 
до статті 73 КЗпПУ святковими і неробочими днями є:.........................................................

7. К р о с в о р д:

По вертикалі: Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, 
зміну або припинення прав і обов’язків.

По горизонталі: 1. Особа, яку обирають сторони у разі недосягнення згоди при 
укладенні колективного договору. 2. Державний посадовець, який може ініціювати 
притягнення до судової відповідальності сторону за порушення і невиконання 
колективного договору, угоди. 3. Назва договору, який укладається на державному, 
галузевому, регіональному рівнях на двосторонній основі. 4. Захід, який можуть 
організувати профспілки для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо 
розробки, укладання чи зміни колективного договору. 5. Одна із сторін колективного 
договору. 6. Взаємні зобов’язання сторін, які встановлюють у колективному договорі, 
угоді. 7. Назва комісії, яка формується сторонами колективного договору після складання 
протоколу розбіжностей.

Модульне контрольне завдання № 8

1. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
2. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним 

органу.
3. 1). Охорона праці у трудовому праві це:

а) галузь;
б) інститут;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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в) норма;
г) інститут і норма.

  2). Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є різновидом:
а) щорічної відпустки;
б) творчої відпустки;
в) соціальної відпустки;
г) відпустки без збереження заробітної плати.

  3). Трудова дисципліна забезпечується такими методами і засобами:
а) залякування;
б) переконання;
в) примушення;
г) заохочення.

4. Означення понять: метод, посада.
5. З а в д а н н я: Одержавши виклик Львівського інституту банківської справи 

Університету банківської справи НБУ на сесію, економіст банку «Родич» М.Комаровицька 
написала про надання їй додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Адміністрація 
відмовила їй у наданні такої відпустки, мотивуючи це тим, що та використала вже основну 
відпустку, неможливістю замінити її іншим працівником. М.Комаровицька звернулася зі 
скаргою до комісії з трудових зборів. 

Яким, на вашу думку, має бути рішення комісії з трудових зборів?
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Підставою матеріальної відповідальності є наявність ................. Вона поділяється на 

такі види: .................., .................., ..............., ............. Остання застосовується тоді, коли її 
........................................ Якщо трудовий спір щодо відшкодування працівником завданих 
збитків не вирішується за місцем його праці, то власник або уповноважений ним орган 
може звернутися до ................................ з ................................. Розмір утримань із 
зарплати працівника на відшкодування збитків не може перевищувати 20%, а в окремих 
випадках – 50 % від щомісячної виплати.

7. К р о с в о р д:

1

2

3

4

5

6

7

8

По вертикалі:  Особлива форма трудового договору (ключове слово).
По горизонталі: 1. Трудовий договір, що укладається на невизначений строк. 

2. Трудовий договір, що укладається на визначений строк. 3. Роботи, що у зв’язку 
з кліматичними, природними умовами виконуються не цілий рік. 4. Одна із сторін 
колективного договору. 5. Об’єкт трудових правовідносин. 6. Суб’єкт трудових 
правовідносин. 7. Одна із функцій трудового права. 8. Взаємні юридичні суб’єктивні 
права і обов’язки трудових правовідносин.
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Модульне контрольне завдання № 9

1. Поняття, сторони і зміст трудового договору.
2. Охорона праці молоді. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх.
3. 1). Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність застосовується, коли:

а) не встановлено працівника, який заподіяв шкоду;
б) шкоди завдано діями працівника, який звільнився з роботи;
в) неможливо встановити розмір збитків, задіяних працівниками бригади;
г) неможливо розмежувати матеріальну відповідальну;

2). Забороняється виплата заробітної плати:
а) банківськими чеками;
б) борговими зобов’язаннями;
в) продуктами;
г) набоями до гвинтівки.

3). Тарифна система оплати праці використовується для:
а) розподілу робіт незалежно від їх складності;
б) розподілу працівників на відповідні посади;
в) розподілу працівників залежно від їх кваліфікації та за розрядами;
г) всі відповіді правильні.

4. Означення понять: стандарт, штраф.
5. З а в д а н н я: Банк «Євро» подав до місцевої газети «Місто і люди» оголошення 

такого змісту: «Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 23 
років, з інтелігентними манерами, вільним володінням англійською мовою, комп’ютерною 
технікою».

Проаналізуйте це оголошення на предмет відповідності його трудовому 
законодавству.

6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Повноваження трудових колективів регламентовано ................... статею Конституції 

України, Кодексом ..............................................., Законом України .................................
, .............................................. та іншими НПА. Професійні спілки є .................................. 
організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх 
.............................. ................................. Обмеження щодо членства у професійних спілках 
встановлюється виключно ....................................... Основними принципами діяльності 
профспілок є ............................., ....................., ...................... та інші. Керівні органи 
трудового колективів і профспілкових організацій обираються на ....................... або .......
.................................. 

7. К р о с в о р д:

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10
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По вертикалі: Час, упродовж якого працівник вільний від виконання своїх трудових 
обов’язків (ключове слово).

По горизонталі: 1. Вид часу відпочинку. 2. Фізичний стан жінки, за якого її не можна 
залучати до надурочних робіт. 3. Робота понад установлену тривалість робочого дня. 
4. Винагорода за виконану роботу. 5. Відпустка для написання дисертації, підручника. 
6. Робочий час меншої тривалості. 7. Нормативно-правовий акт, що встановлює норму: 
«Кожен, хто працює, має право на відпочинок». 8. Дисциплінарне стягнення. 9. Основний 
вид робочого часу. 10. Акт протесту, спрямований на захист економічних і соціальних 
прав працівників.

Модульне контрольне завдання № 10

1. Тарифи
2. Порядок переміщення та переведення на іншу роботу 
3. 1). Яка відповідальність не може бути встановлена за порушення законодавства 

про оплату праці?
а) дисциплінарна;
б) конституційна;
в) кримінальна;
г) адміністративна.

2). Робота в нічний час оплачується в розмірі:
а) 40% окладу;
б) 20% тарифної ставки за кожну годину роботи;
в) подвійного окладу;
г) немає правильної відповіді.

3). Скорочений робочий час встановлюється для таких категорій працівників:
а) які досягли пенсійного віку;
б) які не досягли 18-річного віку;
в) які працюють на виробництві зі шкідливими умовами праці;
г) лікарів, учителів;
д) усі відповіді – правильні.

4. Означення понять: дисципліна, комісія.
5. З а в д а н н я: Приймаючи на роботу Р. Біяна і С. Кусяка, відповідно, на посади 

економіста і електрика, адміністрація банку «Гривня» вимагала від них такі документи: 
паспорт; трудову книжку; диплом про закінчення ВНЗ; характеристику з попереднього 
місця роботи; довідку про стан здоров’я; партійний квиток.

Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх 
перерахованих документів? Як оформлюється прийняття на роботу працівників?

6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Оплата праці в Україні регулюється КЗпПУ, законом ........................., іншими НПА. За 

структурою вона поділяється на ............... і ............... Прикладами додаткової зарплати 
можуть бути: ............, ............, ............ і ......................., ...................... За кількістю 
виготовленої продукції і часу затраченого на виконання певної роботи, виділяють дві 
системи оплати праці: .......... й ................... Механізмом обчислення оплати праці є ........
.........................
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7. К р о с в о р д:

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12
13
14

По вертикалі: Відносини, які виникають на основі відповідних норм права і знаходять 
вираження у взаємних правах та обов’язках їх учасників (ключове слово).

По горизонталі: 1. Вільний від роботи час. 2. Час, який надається працівникам 
протягом робочого дня для відпочинку і харчування. 3. Тимчасове, колективне, 
добровільне припинення роботи працівниками з метою вирішення колективного трудового 
конфлікту. 4. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну 
або припинення правовідносин. 5. Відпустка, яка надається працівникам для закінчення 
дисертаційних робіт, написання підручників. 6. Робота, яка здійснюється після закінчення 
робочого дня або у вихідні та святкові дні. 7. Особа, яка зобов’язується виконувати 
роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою з підляганням внутрішньому 
трудовому розпорядку. 8. Загальний вихідний день. 9. Особа, яка зобов’язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені 
законодавством, колективним договором і угодою сторін. 10. Правовий акт, який 
укладається на державному галузевому чи територіальному рівні з метою встановлення 
соціально-трудових гарантій для найманих працівників на відповідному рівні та 
регулювання трудових і соціально-економічних відносин між найманими працівниками 
і роботодавцем. 11. Щорічний основний відпочинок, який надається працівникам, 
тривалістю не менше як 24 календарних дні за робочий рік. 12. Розбіжності, що виникли 
між сторонами соціально-трудових відносин. 13. Дисциплінарне стягнення. 14. Точне, 
неухильне й сумлінне виконання кожним працівником покладених на нього трудових 
обов’язків.

Модульне контрольне завдання № 11

1. Обмежена матеріальна відповідальність;
2. Поняття і загальна правова характеристика заробітної плати.
3. 1). Оплата праці при роботі в надурочний час проводиться:

а) в потрійному розмірі годинної ставки;
б) оклад, скоригований на коефіцієнт переведення;
в) в подвійному розмірі годинної ставки;
г) виплачується оклад, а премія – в подвійному обсязі.
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2). Працівник має право:
а) на створення умов праці на робочому місці;
б) на безпечні механізми;
в) на засоби індивідуального захисту;
г) на страхування від нещасних випадків і захворювань.

3). Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність застосовується коли:
а) не встановлено працівника, який заподіяв шкоду;
б) шкоди завдано діями працівника, який звільнився з роботи;
в) неможливо встановити розмір збитків, задіяних працівниками бригади;
г) неможливо розмежувати матеріальну відповідальну;

4. Означення понять: кваліфікація, принцип.
5. З а в д а н н я: Доцент Львівського інституту банківської справи УБС НБУ Бе-

гей І. І., зважаючи на сімейні обставини, провів заняття для студентів заочного відділення 
(після обопільної домовленості з ними) на два дні раніше до обумовленого розкладом 
терміну. На цій підставі адміністрація інституту депреміювала його на 20 %. До цього 
слід додати і таке. Факт проведення заняття підтвердили студенти і колеги викладача, до 
того ж він за двадцять років роботи не мав жодного дисциплінарного стягнення, а лише 
заохочення, неодноразово за опитуваннями студентів визнавався кращим викладачем і 
таке інше. Профспілковим комітетом, до якого член профспілки звернувся за захистом, 
«умив руки». Правда і те, що викладач не поінформував безпосереднє керівництво при 
перенесенні заняття.

Дайте правову оцінку ситуації.
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Підставою матеріальної відповідальності є наявність................ Вона поділяється на 

такі види: ..............., ..................., ..................., ......................... Остання застосовується 
тоді, коли її ....................................... Якщо трудовий спір щодо відшкодування працівником 
завданих збитків не вирішується за місцем його праці, то власник або уповноважений ним 
орган може звернутися до ................................. з ................................. Розмір утримань із 
зарплати працівника на відшкодування збитків не може перевищувати 20 %, а в окремих 
випадках – 50 % від щомісячної виплати.

7. К р о с в о р д:

1
2  

3
4

5
6

7

*
8
9

10
11

12
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По-вертикалі:. Галузь права, яка регулює відносини найманої праці та інші, близькі 
до них, суспільні відносини (ключові слова).

По-горизонталі: 1. Фізична та юридична особи, які беруть участь у трудових 
правовідносинах. 2. Нормативно-правові акти, які регулюють трудові правовідносини. 
3. Відправлення, діяльність, призначення. 4. Орган влади, який своїм рішенням 
може обмежити реалізацію права громадян на проведення страйків в інтересах 
національної безпеки і громадського порядку. 5. Наймана праця та пов’язані з нею 
трудові правовідносини становлять .......… трудового права. 6. Суспільні відносини, що 
складаються між власником та претендентом на вакантну посаду в процесі прийому 
на роботу. 7. Спосіб наукового дослідження, пізнання особливостей трудового права. 
8. Основні, провідні, визначальні засади правового регулювання трудових відносин. 9. 
Необхідна умова використання міжнародних правових актів для врегулювання трудових 
відносин в Україні. 10. Один із суб’єктів трудових правовідносин. 11. Узагальнюючий 
синонім слова «робітник». 12. Нормативно-правові акти місцевих органів влади, 
підприємств, організацій, установ у сфері трудових правовідносин.

Модульне контрольне завдання № 12

1. Принципи та система трудового права.
2. Порядок прийому на роботу.
3. 1). Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник повинен 

повідомити працівників:
а) за 2 тижні до їх запровадження;
б) за 2 місяці до їх запровадження;
в) за 6 місяців до їх запровадження;
г) не зобов’язаний повідомляти працівників.

2). Повноваження профспілок регламентовано Законом України  .............................
....................................................................................................................................................

3). За порушення законодавства про охорону праці настає така юридична 
відповідальність:

а) конституційна;
б) цивільна;
в) дисциплінарна;
г) матеріальна;
д) адміністративна;
е) кримінальна.

4. Означення понять: компенсація, колектив. 
5. З а в д а н н я: За розпорядженням власника підприємства «Гицель» його пра-

ців ника С. Шкіднюка було зобов’язано відшкодувати заподіяні ним збитки шляхом 
відрахування 20 % із його заробітної плати впродовж шести місяців. Через три місяці 
від дня розпорядження бухгалтерія одразу відрахувала 60 % із зарплати Шкіднюка, 
мотивуючи це тим, що бухгалтер К. Забудько забула у попередні два місяці відрахувати 
по встановлених 20 %.

Чи правомірні дії працівників бухгалтерії?
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Положення колективного договору поширюється на всіх працівників 

підприємств незалежно від того, чи є вони членами ..................... У випадку зміни 
власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом 
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строку його дії, але не більше ...................... Галузеві та регіональні угоди 
підлягають повідомній реєстрації..................................., а колективні договори 
реєструються............................................................. Контроль за виконання колективного 
договору, угоди проводиться безпосередньо .........................................................................

7. К р о с в о р д:
1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

По вертикалі: Неухильне дотримання правил розпорядку, виконання у повному 
обсязі своїх обов’язків.

По горизонталі: 1. Стягнення, яке має попереджувальний характер. 2. Порушення 
працівником певних норм. 3. Винне, протиправне невиконання або невиконання 
працівником своїх трудових обов’язків. 4. Дозволений правовим нормами порядок 
взаємодії сторін трудових чи інших відносин. 5. Метод впливу, який забезпечує здійснення 
певних дій суб’єктів трудового права всупереч їх волі. 6. Метод впливу, спрямований на 
стимулювання суб’єктів трудового права до такої поведінки , що відповідає його волі. 
7. Один із заходів стягнення. 8. Один із видів матеріального заохочення. 9. Заходи 
дисциплінарного впливу на працівників. 10. Прилюдне виявлення пошани працівникові 
за сумлінну працю у формі, встановленій законодавством.

Модульне контрольне завдання № 13

1. Система і форми заробітної плати.
2. Методи, функції трудового права.
3. 1). Час простою не з вини працівника оплачується:

а) повним окладом;
б) не оплачується;
в) не нижче від двох третин тарифної ставки;
г) премією без виплати окладу.

2). За порушення законодавства про охорону праці настає така юридична 
відповідальність:

а) конституційна;
б) цивільна;
в) дисциплінарна;
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г) матеріальна;
д) адміністративна;
е) кримінальна.

3). Законодавчо встановлений розмір винагороди за просту, некваліфіковану працю 
працівника:

а) щомісячні асигнування;
б) мінімальна заробітна плата;
в) відрядна заробітна плата;
г) грошові компенсації.

4. Означення понять: кодекс, процедура. 
5. З а в д а н н я: Водій В. Блідий працював на інкасаторській машині 9 годин 30 

хвилин поспіль. Коли він зібрався поставити машину в гараж, керівник інкасації наказав 
йому працювати ще три години. Він відмовився виконати це розпорядження, мотивуючи 
перевтомою, яка може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Наступного дня 
йому було оголошено догану.

Дайте правову оцінку діям водія та адміністрації інкасації.
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Положення колективного договору поширюється на всіх працівників підприємств 

незалежно від того, чи є вони членами .................... У випадку зміни власника 
підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, 
але не більше.......................... Галузеві та регіональні угоди підлягають повідомній 
реєстрації......................, а колективні договори реєструються.................................................. 
Контроль за виконання колективного договору, угоди проводиться безпосередньо ...........
....................................................................................................................................................

7. К р о с в о р д:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

По вертикалі: Втрата, погіршення чи знищення майна, цінностей.
По горизонталі: 1. Назва звернення до суду особи з вимогою про захист свого 

цивільного права або інтересу. 2. Матеріальна відповідальність у розмірі прямої дійсної 
шкоди, але не більшому від середнього місячного заробітку винного працівника. 
3. Матеріальна відповідальність, за якої винний працівник відшкодовує збитки у 
більшому розмірі, які він фактично заподіяв. 4. Інша назва підвищеної матеріальної 
відповідальності. 5. Назва матеріальної відповідальності, яка застосовується тоді, коли 
неможливо її розмежувати. 6. Інша назва колективної матеріальної відповідальності.
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Модульне контрольне завдання № 14

1. Порядок укладення, дії і виконання колективного договору.
2. Порядок укладення, дії і виконання колективного договору.
3. 1). Заробітна плата виплачується працівникові:

а) не рідше 2 разів на місяць;
б) 1 раз на місяць;
в) за 3 дні до початку відпустки;
г) всі відповіді правильні.

2). Випробування не встановлюється у випадку влаштування на роботу:
а) осіб, які не досягли 18 років;
б) осіб, які не досягли 16 років;
в) молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних
закладів;
г) осіб, які закінчили курси перепідготовки;
д) молодших спеціалістів після закінчення середніх і вищих навчальних 
закладів;
е) осіб, звільнених у запас із військової служби;
є) осіб, звільнених із місць позбавлення волі;
ж) інвалідів, скерованих на роботу відповідно до рекомендацій медико-
соціальної експертизи. 

3). Колективні угоди поділяються на:
а) генеральні;
б) моральні;
в) галузеві;
г) релігійні;
д) регіональні;
е) районні.

4. Означення понять: бригада, режим. 
5. З а в д а н н я: Керівник банку і голова профспілкового комітету склали і підписали 

колективний договір, після чого в наказі по банку було оголошено про вступ договору в 
силу.

Чи законні такі дії? Який порядок укладення колективного договору? Що таке 
колективний договір? 

6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
За порушення законодавства про охорону праці винні працівники притягуються до 

таких видів юридичної діяльності: . Вагітним жінкам відповідно до медичного висновку 
знижуються . Жінкам надаються відпустка з вагітності а пологах тривалістю календарних 
днів до родів і – після них. До роботи, як правило, не допускаються особи до років. 
Обов’язковому щорічному медичному огляду підлягають працівники до досягнення року.
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7. К р о с в о р д:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

По вертикалі: Неухильне дотримання правил розпорядку, виконання у повному 
обсязі своїх обов’язків.

По горизонталі: 1. Стягнення, яке має попереджувальний характер. 2. Порушення 
працівником певних норм. 3. Винне, протиправне невиконання або невиконання 
працівником своїх трудових обов’язків. 4. Дозволений правовим нормами порядок 
взаємодії сторін трудових чи інших відносин. 5. Метод впливу, який забезпечує здійснення 
певних дій суб’єктів трудового права всупереч їх волі. 6. Метод впливу, спрямований 
на стимулювання суб’єктів трудового права до такої поведінки, що відповідає його волі. 
7. Один із заходів стягнення. 8. Один із видів матеріального заохочення. 9. Заходи 
дисциплінарного впливу на працівників. 10. Прилюдне виявлення пошани працівникові 
за сумлінну працю у формі, встановленій законодавством.

Модульне контрольне завдання № 15

1. Поняття трудового права.
2. Пільги для працівників, які навчаються.
3. 1). Письмова форма трудового договору є обов’язковою під час:

а) укладення контракту;
б) укладення трудового договору з неповнолітніми;
в) укладення трудового договору з пенсіонером;
г) організованого набору працівників;
д) укладення трудового договору з військовослужбовцем;

2). Роботодавець не зобов’язаний виплачувати працівникові у відрядженні:
а) повну вартість харчування;
б) витрати по найму житлового приміщення;
в) вартість проїзду до місця відрядження;
г) вартість квитка до театру під час відрядження.



641Р о з д і л  VI. ТРУДОВЕ ПРАВО

3). Трудова дисципліна забезпечується такими методами і засобами:
а) залякування;
б) переконання;
в) примушення;
г) заохочення.

4. Означення понять: професія, тариф.
5. З а в д а н н я: Пані О. Лучищин працювала бухгалтером банку «Полтва». 12 лютого 

2012 року вона звернулась до адміністрації з проханням звільнити її за згодою сторін 
після закінчення 2-тижневого терміну. 25 лютого О. Лучищин звернулася до адміністрації 
з проханням повернути її заяву про звільнення, але одержала відмову. 27 лютого 2012 р. 
адміністрація видала наказ про звільнення О. Лучищин за п. 1 ст. 36 КзпПУ.

Чи правомірні дії адміністрації?
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Суперечності між суб’єктами трудового права з приводу їхніх трудових прав і 

обов’язків визначаються як.............................. Вони поділяються на ....................................
.. та ..................................... Індивідуальні трудові спори розглядають ................... та..........
................................ Якщо вимоги трудового колективу власник відхилив або задовольнив 
частково, їх розглядають ................................. чи............................... Якщо і їм не вдалося 
залагодити суперечку, то трудовий колектив може вдатися до...................................

7. К р о с в о р д:

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

По вертикалі: Група людей, зв’язаних спільною працею в одній організації, установі, 
на підприємстві.

По горизонталі: 1. Організоване масове або часткове припинення роботи з метою 
домогтися виконання певних вимог. 2. Добровільна неприбуткова громадська організація. 
3. Один із принципів діяльності профспілок. 4. Зібрання трудового колективу, яке реалізує 
та визначає його повноваження. 5. Назва виборного органу, який дає попередню згоду 
на звільнення працівника. 6. Нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили, який 
встановлює право громадян на свободу об’єднання у профспілки. 7. Одна із основних 
функцій діяльності профспілок. 8. Один із принципів самоврядування профспілок.
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Модульне контрольне завдання № 16

1. Форми, види і строки трудового договору.
2. Матеріальна відповідальність.
3. 1). Нормальна (повна) тривалість робочого часу впродовж тижня становить:

а) 36 годин;
б) 40 годин;
в) 41 годину.

2). Колективний договір – це :
а) галузь права;
б) локальний нормативний акт;
в) джерело трудового права;
г) акт соціального партнерства;і
д) інститут трудового права.

3). Максимальний розмір можуть становити відрахування від заробітної плати:
а) 50 %;
б) 55 %;
в) 60 %;
г) на розгляд відповідного органу.

4. Означення понять: страйк, конкурс.
5. З а в д а н н я: Працедавець звернувся у профспілковий комітет з письмовим по-

данням про розірвання трудового договору з працівником і проханням розглянути його 
у п’ятиденний термін. Профком для розгляду цього подання зібрався на сьомий день. 
Працівник на його засіданні був відсутній із тимчасовою непрацездатністю. 

Дайте правовий аналіз ситуації з посиланням на відповідні норми закону.
6. П р а в о в и й  д и к т а н т:
Трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається ............ 

............................ ..................... Заохочення за сумлінну працю заносяться до .................... 

................................. За особливі заслуги представники можуть бути представленні до 

..............., ............. .................. .................................... За порушення трудової дисципліни 
можуть застосовуватись такі стягнення: ....................... або ...................... Власник 
зобов’язаний вимагати від порушника трудової дисципліни .................. ......................
............ За кожний дисциплінарний проступок може бути застосоване ....................... 
............................. дисциплінарне стягнення.

7. К р о с в о р д:

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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По вертикалі: Суб’єкт трудових правовідносин (ключове слово).
По горизонталі: 1. Відсутність працівника без поважних причин на своєму робочому 

місці впродовж усього робочого дня або щонайменше трьох годин безперервно. 
2. Особлива форма трудового договору. 3. Один із документів, який повинен подати 
працівник для укладення трудового договору. 4. Виконання працівником, окрім своєї 
основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи у вільний від основної роботи 
час. 5. Джерело трудового договору. 6. Сторона трудового договору. 7. Тимчасове 
доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації, посаді, 
які були обумовлені трудовим договором. 8. Термін, упродовж якого власник має право 
перевірити відповідність працівника роботі, яку йому буде доручено. 9. Трудовий договір, 
що укладається на визначений термін.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Галузь права, предмет, метод, система, джерела права, фінансове право.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Ознайомити студентів з поняттям, предметом, методами, системою, джерелами 

фінансового права, показати його місце в системі інших галузей права і правових наук.

ПЛАН
1. Предмет, методи і поняття фінансового права України.
2. Загальна характеристика галузі фінансового права.
3. Система фінансового права.
4. Джерела фінансового права.
5. Конституційне регулювання фінансових відносин.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Предмет, методи і поняття фінансового права України
Для визначення предмета фінансового права необхідно встановити характерні 

ознаки і особливості суспільних відносин, що регулюються нормами фінансового права, 
умов та обставин, що передбачають необхідність виділення його в самостійну галузь. 
Визначальним тут є співвідношення фінансової діяльності держави і фінансового права. 
Фінансова діяльність держави визначається характером економічного устрою, товарно-
грошовими відносинами. Державна влада повинна організувати фінансову діяльність 
своїх органів на певних правових основах, забезпечити ефективне регулювання відносин, 
що виникають в процесі цієї діяльності.

Тому предметом фінансового права є не сама фінансова діяльність, а ті відносини, 
які виникають в процесі її здійснення. Вони є однією з форм економічних відносин, які 
після їх врегулювання нормами права, стають правовідносинами.  Суспільні відносини, 
що складають предмет фінансового права, характеризуються рядом ознак, що виділяють 
їх в однорідну групу норм права-окрему галузь права.

Фінансове право регулює суспільні відносини, що виникають у сфері фінансової 
діяльності держави і пов’язані з організацією самою державою розподілу і перерозподілу 
національного доходу з метою утворення необхідних фондів. Поза цією сферою 
фінансове право не регулює відносини. В цих відносинах завжди виявляється владно-
організуюча роль держави.

Об’єктом фінансових відносин є гроші чи грошові зобов’язання, тому ці відносини є 
владно-майновими.

У фінансових відносинах інтереси держави представляють органи наділені нею 
владними повноваженнями. Проте, не всі грошові відносини, в яких беруть участь органи 
держави з владними повноваженнями є фінансовими, наприклад, внески в Ощадбанк, 
адмінштраф, тощо. Фінансова діяльність держави настільки багатогранна, що всередині 
неї виникає необхідність регулювання деяких сторін відношення іншими галузями права 
– цивільним, адміністративним, кримінальним, трудовим.

Фінансове право регулює відносини, що виникають при побудові  бюджетної 
системи, розподілі доходів та видатків між її ланками, складанні, розгляді, затвердженні 
і виконанні бюджету та звіту про його виконання; збиранні обов’язкових платежів та 
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податків з підприємств,організацій різних форм власності та населення, фінансуванні 
та кредитуванні; державному страхуванні; державних позиках; регулюванні грошової 
системи; розрахункових та валютних операціях.

Себто предметом фінансового права є фінансові відносини, що виникають в процесі 
фінансової діяльності держави. Вони характеризуються тим, що створюються державою, 
існують за участі самої держави, підтверджують виключну роль держави в розподілі 
національного доходу і в утворенні державного фонду грошових коштів, необхідних їй 
для виконання своїх функцій. Йдеться про ту частину фінансових відносин, яка входить 
до поняття державних фінансів.

 Ознакою будь-якої галузі права є метод правового регулювання-специфічний 
спосіб владного впливу держави на суспільні відносини  здійснюваний з допомогою 
правових норм та інших правових засобів.

Метод фінансово-правового регулювання – це сукупність засобів впливу на учасни-
ків фінансово-правових відносин, які характеризуються юридичними фактами, з якими 
повязуються виникнення фінансових правовідносин, правовим статусом їх суб’єктів та 
розподілом прав і обов’язків між ними ,видами санкцій,порядком їх застосування.

За методом правового регулювання фінансове право в основному збігається з 
адміністративним правом. Ті ж методи владних приписів субординації, нерівність суб’єктів 
правовідносин, метод. Фінансові правовідносини виникають тільки на основі правових 
актів. Обсяг прав та обов’язків, як і у адміністративному праві, чітко встановлений 
державою.

Специфіка власне фінансових відносин зумовлює необхідність застосування методу 
владних приписів. Особливостями фінансово-правового регулювання є :

- Виникнення, зміна чи припинення фінансових правовідносин завжди пов’язана 
безпосередньо з законом чи іншим нормативним актом , але ніколи з договором.

- Учасники фінансового права позбавлені права оперативної самостійності. Їх 
права та обов’язки точно визначені законодавством, а санкції завжди мають каральний 
фінансовий характер.

- Одним з учасників фінансового правовідносин завжди є уповноважений державою 
орган, як правило, фінансово-кредитний.

- Більша частина фінансово-правових приписів походить від фінансово-кредитних 
органів держави. 

- В фінансово-правових нормах чітко закріплено вимоги держави у сфері фінансової 
діяльності. 

Фінансове право – це сукупність правових норм (галузь права), що регулюють 
суспільні відносини, які виникають в процесі фінансової діяльності держави з приводу 
мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів 
коштів з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій. 

2. Загальна характеристика галузі фінансового права
  
Фінансове право належить до державницьких дисциплін  і входить у групу публічних 

галузей права – безпосередньо взаємодіє з конституційним, адміністративним, кримі-
нальним правом. Водночас воно дуже тісно поєднане з такими галузями приватного 
права, як цивільне, трудове та господарське.

Його основою є норми Конституції, в якій закріплена база фінансової діяльності 
держави. В фінансовому праві конституційні норми є відправним пунктом для 
конкретизації і розвитку відносин, що виникають в сфері фінансової діяльності держави 
(про них детальніше йтиметься у 4- та 5-му питаннях).



649Р о з д і л  VII.  ФІНАНСОВЕ  ПРАВО

Відносини в сфері внутрішньої діяльності банків, внутрішніх фінансів підприємств, 
органів страхування товарно-грошові  відносини – регулюються нормами цивільного 
і господарського права. Проте є тут і фінансово-правовий аспект: функція мобілізації 
грошових коштів, скерування цих коштів згідно з нормативними актами на виконання 
державних функцій; визначення умов виникнення, зміни, припинення грошових відносин; 
визначення функцій органів держави в кредитно – розрахунковій сфері по забезпеченню 
щоденного фінансового контролю. 

При цьому важливо пам’ятати, що доходи, одержувані від всіх форм власності ( 
промисловість, торгівля ) повинні розподілятись так, щоб весь державний механізм був 
забезпечений коштами.

  Взаємовідносини банків з клієнтами, їх внутрішня діяльність регулюється 
цивільним правом, однак в держави залишаються правові важелі контролю за діяльністю 
комерційних банків: ліцензування, діяльність служби банківського нагляду; визначення 
економічних нормативів НБУ. Використання цих важелів центральним банком держави 
за останні два роки спричинило справжній банкопад.

3. Система фінансового права

Система фінансового права – це об’єктивно обумовлена його внутрішня 
побудова, об’єднання і розміщення фінансово-правових норм в певному взаємозв’язку і 
послідовності.

Побудова системи фінансового права за ознакою фінансових  інститутів, що 
регулюють мобілізацію і витрати державою грошових коштів зумовлює наявність двох 
видів його юридичних інститутів:

1. Єдині інститути, які охоплюють своїм регулюванням весь комплекс відносин, що 
підлягають фінансово-правовому впливу.

2. Змішані ( комплексні ) інститути, в яких фінансові відносини регулюється не тільки 
фінансовим, але й іншими галузями права.

Наприклад, Державний бюджет є єдиним інститутом, в якому різноманітні фінансові 
відносини, що виникають між органами державної влади і управління в процесі складання, 
розгляду, затвердження і виконання цього акту,регулюються нормами фінансового 
права. А інститут державного кредиту належить до змішаних (комплексних) інститутів 
фінансового права, бо зазнає впливу норм конституційного, адміністративного, цивільного 
галузей права. А належність цього інституту до фінансового права визначає функція 
мобілізації державою грошових коштів на задоволення суспільних і держаних потреб. 
Тому норми названих галузей права, лише доповнюють  вже існуючі державно-кредитні 
відносини. Зокрема, в частині встановлення і забезпечення законності їх виникнення 
(конституційне право); у визначенні умов, зобов’язань держави, процедури їх реалізації 
та виконання (адміністративне право); у відносинах, що виникають між суб’єктами,а 
також регулювання та захист майнових прав та інтересів громадян(цивільне право). 
Зазначимо, що цей правовий вплив є епізодичним, оскільки виникає або на якомусь 
конкретному етапі правовідносин, або за певних умов.

Віднесення будь-якого змішаного інституту не тільки до системи фінансового права, 
але й іншої галузі права, випливає з того,що один і той самий нормативний акт може бути 
загальним джерелом права для різних галузей права. Наприклад, Законом України “Про  
державні гарантії відновлення заощаджень громадян України” визначаються відповідні 
зобов’язання держави, які належать і до сфери  регулювання адміністративного права. 
Але оскільки у ньому йдеться про планове витрачання державою грошових коштів з 
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централізованих фондів, то центральне місце в регулюванні цього процесу, належить 
фінансово-правовим нормам. Посередником у цих правовідносинах можуть бути, 
скажімо, установи Ощадного банку України, які на комерційних засадах ( за плату) 
надають послуги по проведенню індексації. А це вже цивільні правовідносини.

Структуризація системи фінансового права передбачає виділення його загальної і 
особливої частини.

До загальної частини галузі фінансового права відносяться норми, які закріплюють 
основні принципи і правові форми та методи фінансової діяльності держави, компетенцію 
та правовий статус її органів, встановлюють єдину фінансову систему, форми і методи 
фінансового контролю.

Сукупність  інститутів,що регулюють окремі види однорідних фінансових відносин, 
складають особливу частину фінансового права. Це відносини в сфері: державного 
бюджету; фінансів державних підприємств, державних і місцевих податків та інших 
обов’язкових платежів;державного кредиту;державного страхування;державних видатків; 
банківського кредитування і безготівкових розрахунків, грошового обігу і валютного 
регулювання.

Систематизація норм та інститутів галузі фінансового права дозволяє логічно 
систематизувати нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері фінансової 
діяльності держави. 

4. Джерела фінансового права

Джерела фінансового права України – це нормативно-правові акти органів 
законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, в яких містяться 
норми фінансового права.

Конституція України – найважливіше джерело фінансового права, оскільки її норми 
мають найвищу юридичну силу і є нормами прямої дії. Окрім принципів фінансового 
права в цілому та окремих його інститутів, Конституція визначає також компетенцію 
кожної з гілок влади у сфері фінансової діяльності держави.

Наступним джерелом є Закони України. Відповідно до статті 92 Конституції  
виключно Законами України встановлюються: Держбюджет і бюджетна система; система 
оподаткування, податки і збори;засади створення і функціонування фінансового, 
грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також 
статус іноземних валют; порядок утворення і погашення державного внутрішнього 
боргу;порядок випуску і обігу державою цінних паперів, їх види і типи.

Отож, серед цих джерел фінансового права слід виділити:
1. Бюджетне законодавство. Закони України “Про бюджетну систему”; щорічні Закони 

“Про бюджет”.
2. Закони, на підставі яких акумулюються кошти в Держбюджет та позабюджетні 

централізовані і децентралізовані фонди: “Про систему оподаткування”, “Про податок 
на добавлену вартість”, “Про оподаткування доходів підприємств і організацій”, “Про 
оподаткування прибутку підприємства”, “Про деякі питання оподаткування підакцизних 
товарів”, “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби”, “Про ставки 
акцизного збору і ввізного мита на деякі товари(продукцію)”, “Про державне мито”, “Про 
прибутковий податок з громадян та осіб без громадянства” і т. д.

3. Закони, які регулюють правовий статус та діяльність органів фінансового контролю: 
“Про державну податкову службу в Україні”, “Про державну контрольно-ревізійну службу 
в Україні”, “Про рахункову палату”, “Про  аудиторську діяльність”, “Про пробірний нагляд”.
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4. Закони, що регулюють банківський, інвестиційний ринок, ринок цінних паперів: 
“Про банки і банківську діяльність ”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про державний 
внутрішній борг України”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про держане регулювання 
ринку цінних паперів в Україні”, “Про державний реєстр фізичних осіб-платників податку 
та інших обов’язкових платежів” і т. д. 

5. Підзаконні нормативно-правові акти: Постанови Верховної Ради України, 
Постанови і Розпорядження Уряду, Декрети Кабміну, Укази, Укази Президента, Накази, 
листи, інструкції міністерств і відомств.

Найбільша кількість фінансово-правових норм міститься в підзаконних нормативно-
правових актах фінансово-кредитних органів:Мінфіну, НБУ,ДФС,деякі видаються спільно 
з іншими органами влади і управління. Нормативно-правові акти міністерств,відомств 
є актами спеціальної компетенції, як правило , поширюють свою дію на підпорядковані 
об’єкти. Їх форма різноманітна:накази, постанови, інструкції, правила, положення,типові 
положення. Специфіка кожного виду зумовлена змістом і порядком прийняття.

6. Конституційне регулювання фінансових відносин. Десята (!) частина статей 
Конституції України врегульовує фінансові відносини у державі. Зокрема, це ст. 67, 74, 
85, 92, 95–100, 106, 116, 119, 138, 142, 143.  Аналізу їх змісту з використанням наукових 
коментарів і відповідних деталізуючих законів варто присвятити частину лекційного 
заняття і розлогіше розглянути – на семінарському. 

СХЕМИ І ТАБЛИЦЯ

Схема 7.1.1

Схема 7.1.2

 
 

  

Методи фінансово-правового 
регулювання

Сукупність прийомів і способів правового впливу 
на учасників фінансово-правових відносин

владних приписів субординації погодження рекомендації

Органи, між якими виникають 
фінансові відносини

Органи державної 
влади

Органи державного 
управління

Підприємства,
установи, організації,

міністерства

  Міністерство фінансів     
України 

і Національний 
банк України
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Структура 
фінансових відносин

Формування фондів коштів,
пов’язане зі зміною власника грошей

Формування фондів коштів,
не пов’язане зі зміною власника 

грошей

  

Ринок акцій Ринок облігаційРинок цінних 
паперів

Фінансовий ринок
Ринок банківських позик

Ринок позичкового капіталу

Податкова система

нормоване державою

Формування фінансових 
фондів підприємств за 
рахунок власних коштів

має вільний характер

Схема 7.1.3

 

 

Фінансове право

Самостійна галузь права

Конституційне 
право

Адміністративне 
право

Цивільне 
право

Загальна теорія фінансів

Схема 7.1.4. Місце фінансового права в системі права
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Вивчає 
фінансово-правові 
відносини і норми, 
що їх регулюють

Вивчає фінансово-
правові явища, 
які належать до 

публічно-правових

Вивчає фінансово-
правові явища і 

поняття, що склада-
ються з правової 
та економічної 

“матерії”

Сприяє розв’язанню 
фінансовими орга-
нами практичних 

завдань

Особливості науки фінансового права

Схема 7.1.5

Види фінансово-правових норм

Зобов’язуючі Забороняючі Уповноважуючі

  

Схема 7.1.6

Структура фінансово-правових норм

Гіпотеза Диспозиція Санкція 

  

Схема 7.1.7
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Фінансово-правові норми

Встановлені державою правила поведінки учасників 
суспільних відносин, що виражені в їх юридичних правах 

і обов’язках

Встановлені державою та закріплені в нормативних актах 
правила поведінки сторін щодо збирання розподілу 

і використання фондів грошових ресурсів для реалізації 
цілей та завдань держави

Загальнообов’язкові приписи компетентних державних 
органів щодо мобілізації, розподілу та використання коштів 
централізованих і децентралізованих фондів, які виражені 
в категоричній формі та забезпечені примусовою силою 

держави

Таблиця 7.1.1
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З а н я т т я   №  2 8
Тема 8.2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ

Основні поняття 
648 

Мета заняття
648

План
648

Конспект лекції
648

Схеми і таблиці
655
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ  

Принципи публічності,розподілу компетенцій різних гілок влади, фінансової безпеки 
держави, єдності фінансової та грошової систем, їх соціальної спрямованості, гласності, 
плановості;методи формування розподілу і використання грошових фондів;фінансово-
правові акти.

МЕТА ЗАНЯТТЯ

Домогтися розуміння та засвоєння студентами основних складових фінансової діяль-
ності держави: змісту, принципів, методів, суб’єктів, об’єктів і правової бази цього процесу.

ПЛАН

1. Поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст.
2. Принципи (засади) фінансової діяльності держави.
3. Методи фінансової діяльності держави.
4. Система фінансів держави.
5. Правова форма фінансової діяльності держави.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття, суб’єкти, об’єкти і зміст                                                                  
фінансової діяльності держави

Специфіка суспільних відносин, які врегульовує фінансове право полягає в тому, що 
держава для виконання своїх завдань застосовує такий економічний важіль як фінанси, і 
здійснює в зв’язку з цим фінансову діяльність. Її суттю є планомірне та цілеспрямоване 
утворення, розподіл та використання централізованих та децентралізованих грошових 
фондів.

Отже, фінансова діяльність держави – це її діяльність з формування, розподілу 
та використання централізованих та децентралізованих грошових фондів з метою 
забезпечення завдань соціально-економічного розвитку, обороноздатності та без-
пеки держави, діяльності державних органів.

Мета фінансової діяльності держави реалізується в рамках суб’єктно – об’єктних 
відносин. При цьому під суб’єктом розуміється той, хто здійснює фінансову діяльність 
держави. По-перше, це може бути держава в цілому; по-друге, що зустрічається 
найчастіше, суб’єктом фінансової діяльності держави може виступати її відповідний 
орган, найчастіше Кабмін, Мінфін. Цей орган може діяти як від імені держави в цілому, 
так і від власного імені, але за дорученням і в інтересах держави. Об’єктом фінансової 
діяльності держави є фінанси, але не всі, а лише державні.

Зміст фінансової діяльності виявляється на різних стадіях її здійснення:
1. На стадії формування централізованих та децентралізованих фондів утворюються 

бюджетні фонди (Державного бюджету України та місцевих бюджетів ), децентралізованих 
фондів. 

2. На стадії розподілу коштів фінансова діяльність здійснюється на трьох рівнях:
– формування грошових фондів, яке відбувається, наприклад, за рахунок над-

ходження коштів у бюджети ( податок з доходів фізичних осіб, скажімо, поділяється на 
три частини, що надходять у місцеві бюджети різних видів);

– розподіл – рух коштів, уже закріплених за окремими бюджетами, на фінансування 
державних завдань і функцій;

– перерозподіл, який здійснюється через механізми непрямих податків, мита, транс-
ферних платежів.
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3. На стадії використання державних коштів фінансова діяльність розподіляється 
за різними галузями, регіонами тощо.

4. На завершальній стадії – стадії контролю за рухом грошових фондів, який з 
одного боку є наскрізним і здійснюється на кожній стадії руху коштів, з другого боку – 
виступає як підсумковий етап у русі грошових ресурсів, що поєднує підсумково-звітні дії.

2. Принципи фінансової діяльності держави

Принципи, на основі яких здійснюється фінансова діяльність держави належать до 
загальноправових, галузевих та міжгалузевих інститутів фінансового права.

Загальноправові принципи:
- законності;
- верховенства права;
- суверенітету держави;
- рівності усіх форм власності;
- компетентності та інші принципи закладені в Конституції України.
Галузеві принципи :
- публічний та гласний характер фінансової діяльності держави та органів місцевого 

самоврядування;
- пріоритет представницьких органів держави та місцевого самоврядування перед 

виконавчими органами;
- монополія держави на певні дії у сфері фінансів.
Дотримання принципів фінансової діяльності держави гарантує безперервність 

та послідовність нормотворчого процесу, забезпечуює взаємозв’язок фінансового 
законодавства та фінансової політики.

Публічний державний характер – ключовий принцип фінансової діяльності дер-
жави. Адже, вплив на соціально-економічні процеси здійснюється не тільки у формі 
прямої фінансової підтримки, виділення коштів на певні плани, програми тощо, але й 
опосередковано – шляхом податкових пільг, застосування низьких кредитних ставок 
при кредитуванні, надання відстрочок і т.ін. Вся ця багатогранна діяльність держави 
характеризується публічністю і підпорядковується фінансовій політиці держави. Управ-
ління державними фінансами регулюється вищими законодавчими органами через 
прийняття фінансового законодавства, затвердження державного бюджету чи звіту 
про його виконання, запровадження чи відміну окремих видів податків, встановлення 
граничних меж державного боргу та інших фінансових параметрів. 

Звідси другий принцип фінансової діяльності держави – розподіл функцій у цій сфері 
між законодавчо-представницькими та виконавчими органами влади на основі 
конституційного принципу розподілу компетенцій законодавчої та виконавчої 
влад взагалі (стаття 6 Конституції України). Перші – приймають необхідні рішення, а 
виконавчі органи влади зобов’язані виконувати їх. Кабінет Міністрів України, як вищий 
орган виконавчої влади  держави, у відповідності із статтею 116 Конституції України 
“забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної то податкової політики”, 
“розробляє проект Закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання 
затвердженого верховною Радою України Державного бюджету,подає верховній Раді звіт 
про його виконання”, тобто практично здійснює фінансову діяльність держави та несе 
відповідальність за її наслідки.

Пріоритет в галузі фінансової діяльності держави представницьких органів 
влади перед виконавчими органами влади, випливає з принципу розподілу функцій 
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законодавчої і виконавчої влад у сфері фінансів, є його зворотною силою. В даний час 
система оперативного управління державними фінансами в Україні зазнала докорінних 
змін. Ключовими органами такого управління є Міністерство фінансів України, при якому 
діє Державна фінансова інспекція і Державна фіскальна служба. Ці органи державної 
виконавчої влади забезпечують реалізацію в нашій країні фінансової політики держави.

Пріоритетність публічних видатків щодо прибутків казни, зумовлена тим, що 
здійснення державою її функцій не може ставитись у прямопропорційну залежність від 
величини доходу державного бюджету. Іншими словами, цей принцип означає, що до 
бюджету, в ході його формування, необхідно включити лише ті видатки, які необхідні для 
виконання функцій властивих державі.

Принцип фінансової безпеки держави зумовлений: ступенем розвитку ринку 
капіталів, на якому обертається велика кількість акцій суб’єктів господарювання; мірою 
відкритості внутрішнього ринку; набором фінансових інструментів, схильністю населення 
до операцій з фондовими цінностями; концентрацією інтелектуальних ресурсів, 
задіяних у розвитку фінансового ринку. Фінансова безпека держави в значній мірі 
залежить від формування Державного та місцевих бюджетів, стану платіжного балансу, 
співвідношенням грошей в офіційній та тіньовій економіці, ступеня повернення обігових 
коштів до банку, руху валютних коштів.

Принцип єдності фінансової діяльності та грошової системи держави випливає з 
того, що фінанси є невід’ємною складовою частиною грошових відносин. Тому сама роль 
і значення фінансів залежить перш за все від того, яке місце грошові відносини займають 
в економічних відносинах. Сучасна грошова система розвинутих країн складається із 
наступних елементів: грошової одиниці, масштабу цін, видів грошей, емісійної системи, 
державного чи кредитного апарату. Складовою частиною грошової системи є також 
національна валютна система. Грошова одиниця – це встановлений в законодавчому 
порядку грошовий знак, який вимірює і виражає ціни всіх товарів. «Грошовою одиницею 
України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією 
центрального банку держави – Національного банку України» (ст. 99 Конституції України).

Міжгалузевий характер фінансової діяльності держави зумовлюється вторинним 
розподілом та перерозподілом національного доходу. Цей перерозподіл пов’язаний з: 

а)міжгалузевим і територіальним перерозподілом коштів в інтересах найбільш 
ефективного і раціонального використання доходів і нагромаджень підприємств і орга-
нізацій;

б)наявністю поруч з виробничою невиробничої сферами, в яких національний дохід 
не створюється ( освіта, наука, охорона здоров’я, управління, соціальне страхування та 
соціальне забезпечення); 

в)перерозподілом доходів між різними регіонами, галузями народного господарства 
та соціальними групами населення. В результаті перерозподілу утворюються вторинні 
або похідні доходи. До них належать доходи, що одержуються в галузях невиробничої 
сфери, податки й інші платежі державі.

Принцип самостійності у встановлених чинним законодавством межах 
фінансової діяльності органів місцевого самоврядування. Керуючись Конституцією 
України, іншими Законами України, територіальні громади села, селища, міста 
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утверджують 
бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх 
виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до вимоги закону, вирішують 
інші фінансові питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції. 

Принцип соціальної спрямованісті фінансової діяльності держави випливає із 
статті 48 Конституції України, яка гарантує кожному “право на достойний життєвий рівень 
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для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло”. Конкретну соціальну 
спрямованість несуть і багато інших статей Конституції України, починаючи вже з першої, 
яка закріплює соціальний характер держави. Для реалізації цих конституційних прав 
громадян державі необхідно зосередити у своєму розпорядженні необхідні фінансові 
ресурси та розподілити їх на певні цілі, тобто здійснити фінансову діяльність відповідної 
спрямованості.

Принцип плановісті полягає у тому, що діяльність держави по утворенню, розподілу 
і використанню фінансових ресурсів здійснюється на основі фінансових планів, що 
розробляються у відповідності до державних, регіональних та місцевих планів і програм 
соціально-економічного розвитку підприємств, організацій, установ.

Принцип гласності базується на статті 57 Конституції України, яка стверджує: 
“Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки”. Закони та інші нормативно-
правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома 
населення у порядку, встановленому законом.

Спираючись на зазначені принципи, держава надає своїй фінансовій діяльності 
відповідних правових норм, з допомогою яких наповнює її юридичним змістом. Основи 
правової регламентації фінансової діяльності держави встановлюються  її Конституцією, 
яка насамперед закріплює за вищими органами законодавчої і виконавчої влади 
керівництво державними фінансами. Подальший розвиток і деталізацію ці основи 
одержують у спеціальному фінансовому законодавстві держави.

3. Методи фінансової діяльності держави
 

Фінансова діяльність держави передбачає вирішення двох основних завдань. 
Перше з них полягає в тому, щоб у повній відповідності із затвердженим фінансовим 
планом – бюджетом – зібрати передбачені кошти та розподілити їх згідно із суспільними 
потребами. З цим завданням нерозривно пов’язане й друге завдання – контрольна 
функція фінансової діяльності, тобто забезпечення законності збирання, розподілу і 
використання фондів грошових коштів. Для виконання цих завдань використовуються 
відповідні методи фінансової діяльності:

1) методи формування грошових фондів;
2) методи розподілу грошових фондів;
3) методи використання грошових фондів.
В першій групі методів фінансової діяльності держави – методи формування грошових 

фондів – використовуються методи обов’язкових та добровільних платежів, який полягає 
у примусовому і безвідплатному вилученні частини грошових коштів у їх власників на 
користь держави. Цей метод передбачає встановлення:1) виду платежу; 2)точного його 
розміру; 3) строку платежу; 4) обов’язкової відповідальності за порушення строку чи 
розміру платежу у вигляді пені, штрафів за приховування доходів, чи невнесення або 
неповне внесення платежів державі та ряд інших обов’язкових елементів. Основними 
обов’язковими платежами до державного бюджету є податки.

Податок є найдієвішим з усіх способів мобілізації коштів в дохід держави, реалізації 
її економічної політики. Він за окремими  винятками, у всьому світі запроваджується 
лише рішенням органу законодавчої влади. В Україні податок базується на чинній 
конституційній нормі: «Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і 
розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій 
за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у 
порядку, встановленому законом» (стаття 67).
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Крім податків, обов’язковий метод мобілізації грошових коштів держави включає в 
себе також різноманітні державні збори – митні, дорожні, за надання юридично значимих 
послуг, штрафи, плата за використання природних ресурсів та інші. Держава встановила 
також обов’язкові платежі в централізовані спеціальні фонди коштів – пенсійний, 
соціального страхування, чорнобильський та ряд інших.

За допомогою мита держава може істотно впливати на експортно-імпортні процеси, 
створювати сприятливі умови для деяких інших держав або спричиняти економічний/
політичний тиск на деякі з них. Світовий досвід свідчить про те, що мито у високорозвинутих 
країнах встановлюється лише на імпорт товарів. Мито на експорт існує в основному в 
країнах, де недостатньо розвинута ринкова економіка.

Метод добровільної мобілізації грошових коштів включає в себе: проведення 
лотерей, випуск державою облігацій, інших цінних паперів, добровільні внески громадян 
і т. п.

В другій групі методів, розподіл мобілізованих державою грошових коштів у її 
фінансові фонди традиційний для фінансової практики “ розподіл ” означає не поділ 
грошей між юридичними чи фізичними особами, а визначення тих умов, за яких гроші 
покидають свій фонд та поступають в розпорядження суб’єкта, якому їх виділила 
держава чи її уповноважений фінансовий орган.

В практиці фінансової діяльності держави по розподілу коштів, зібраних в її 
централізовані фонди, насамперед в Державний бюджет, найпоширенішим є метод 
фінансування – безповоротного, безвідплатного, цільового, планового відпуску грошо-
вих коштів з централізованого фонду.

Якщо фінансові ресурси виділяються з Державного бюджету, то це бюджетне 
фінансування. При виділенні грошових коштів з відомчих фондів, наприклад, міністерств, 
фінансування набуває характер відомчого.

За наявності у складі фінансової системи позабюджетних фондів, як це є Україні, 
фінансування може здійснюватись з цих позабюджетних фондів. Тобто, вид фінансування 
визначається тим, з якого державного фонду коштів виділяються гроші.

Якщо гроші виділяються безвідплатно з вищепоставленого бюджету 
вищепоставленому, чи будь-яким суб’єктам господарювання з метою доповнення 
дефіциту власних коштів, то таке виділення є дотацією. Існує два види дотацій: 1) 
допомога;2) бюджетна дотація.

Допомога, що надається підприємствам, організаціям, установам на покриття 
збитків, зумовлених незалежними від них причинами.

Бюджетна дотація – безвідплатна, безповоротна допомога вищепоставленого 
бюджету вищепоставленому, яка не носить цільового характеру та видається у випадку 
перевищення видатків над доходами. Ця дотація за своїм характером є методом 
бюджетного регулювання. 

У порівнянні з бюджетними дотаціями, як переконує практика, значно прогресивнішими 
є такі методи бюджетного регулювання як субвенція та субсидія.

Субвенція – це бюджетна дотація, що носить цільовий характер. Вона застосовується 
як метод бюджетного регулювання для збалансування вищепоставлених бюджетів. 
Субвенція видається вищепоставленому бюджету з чітко визначеним призначенням, 
як державна фінансова допомога на програми і заходи, спрямовані на підтримку 
гарантованого законодавством мінімуму соціальної забезпеченості населення регіонів, 
де такий мінімум не забезпечується власними бюджетними доходами з незалежних від 
них причин економічного розвитку. В разі порушення умов їх використання субвенції 
підлягають поверненню до вищепоставленого бюджету. 
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Субсидія – грошова допомога, що надається державою за рахунок коштів бюджету, 
а також спеціальних фондів юридичним та фізичним особам, місцевим державним 
органам, іншим державам. Субсидія застосовується з метою збалансування регіональних 
та місцевих бюджетів, зміцнення їх доходної бази та завжди передається безповоротно 
та безвідплатно з вищих до вищих ланок бюджетної системи.

Прямі субсидії скеровуються на фінансування капітальних вкладень у галузі, 
розвиток яких необхідний для економіки в цілому, на фундаментальні дослідження, 
перепідготовку кадрів, створення нових робочих місць у найвідсталіших регіонах, на 
підтримку військово-промислового комплексу, соціально незахищеним групам громадян.

Найпоширенішим методом прямого субсидування в Україні є податковий кредит – 
відстрочка сплати податку на доходи, що надається підприємству фіскальною службою 
на умовах зворотності, строковості, відплатності, за наявності згоди фінансового органу, 
який контролює виконання бюджету.

Непряме субсидування здійснюється в основному шляхом податкової або кредитної 
політики.

Третю групу методів фінансової діяльності держави складають методи використання 
грошових ресурсів державних фондів, а саме: 

1. Метод встановлення цільового призначення державних фондів грошових 
коштів. Формуючи фінансову систему, держава водночас визначає, які грошові фонди 
і для яких саме потреб їй необхідні. Створюючи, наприклад, Державний пенсійний 
фонд України, держава визначає цілі і завдання цього фонду, тобто встановлює його 
призначення. 

2. Поширеним методом фінансової діяльності держави по використанню грошових 
фондів є метод встановлення державою в особі її відповідного органу порядку 
використання коштів, одержаних з відповідного грошового фонду. Кошти, одержані 
з державного фонду, завжди мають точне призначення і можуть витрачатись лише на ті 
цілі, на які вони були виділені.

3. Методом фінансової діяльності на завершальному етапі існування державних 
фінансів є встановлення порядку та нормативів розподілу прибутку державних 
господарчих суб’єктів. Встановлюючи ці нормативи, держава визначає характер 
використання даних прибутків, знову ж таки надає державним коштам цільове 
призначення.

4. Надзвичайно важливим методом фінансової діяльності держави на цьому етапі 
є встановлення компетентними державними органами фінансових нормативів 
і лімітів використання грошових коштів. Шляхом фінансових нормативів і лімітів 
держава встановлює мінімальні та максимальні межі, а досить часто – конкретні розміри 
виділення та витрачання грошових коштів на ту чи іншу операцію чи одиницю виміру 
(вартість навчання та виховання одного учня в загальноосвітній школі, мінімальна пенсія, 
зарплата державного службовця і т. д.).

До третьої групи методів належать також: метод планування, метод фінансового 
контролю та ряд інших.

4. Фінансова система держави

Фінансова система – це сукупність фінансових відносин і фінансових установ, 
за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані й 
децентралізовані грошові фонди. 

За своєю природою фінансові відносини є розподільними, причому розподіл вартості 
здійснюється насамперед по суб’єктах. Суб’єкти формують грошові фонди цільового 
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призначення в залежності від того, яку роль вони відіграють у суспільному виробництві ( 
є безпосередніми його учасниками,  організують страховий захист, здійснюють державне 
регулювання). Саме роль суб’єкта в суспільному виробництві виступає в якості першого 
об’єктивного критерію класифікації фінансових відносин. Відповідно до нього в загальній 
сукупності фінансових відносин можуть бути виділені три великі сфери: 

1) фінанси підприємств, установ, організацій; 
2) страхування; 
3) державні фінанси.
Усередині кожної з названих сфер виділяються такі ланки: фінанси підприємств, що 

функціонують на комерційних основах; фінанси установ і організацій, що здійснюють 
некомерційну діяльність; фінанси суспільних об’єднань. У страховій сфері, де характер 
діяльності суб’єкта визначає специфіку об’єкта страхування, ланками стають: соціальне 
страхування, майнове й особисте страхування, страхування відповідальності, 
страхування підприємницьких ризиків. У сфері державних фінансів , відповідно, 
державний бюджет, позабюджетні фонди, державний кредит.

Кожна ланка фінансової системи у свою чергу підрозділяється на підланки 
відповідно до внутрішньої структури фінансових взаємозв’язків, що містяться в ній. 
Так, у складі фінансів підприємств, що функціонують на комерційних засадах, у 
залежності від галузевої спрямованості, можуть бути виділені фінанси промислових, 
сільськогосподарських, торгових, транспортних підприємств і т.д., а в залежності від 
форми власності – фінанси державних підприємств, кооперативних, акціонерних та 
інших. Галузеві й економічні особливості підприємств, що функціонують на комерційних 
засадах, впливають на організацію фінансових відносин, склад формованих грошових 
фондів цільового призначення, порядок їхнього утворення і використання.

Однією з головних ланок фінансової системи є державний бюджет. З його 
допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, що 
перерозподіляється фінансовими методами. У цій ланці зосереджуються найбільші 
доходи і найбільш важливі в політичних і економічних відносинах витрати. Бюджет тісно 
зв’язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром і 
надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, субсидій, субвенцій, гарантій, 
забезпечуючи більш-менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи.

Ще однією важливою ланкою є місцеві фінанси, роль і вплив яких підвищується у 
процесі децентралізації держави. Провідну роль у цій ланці відіграють місцеві бюджети, 
що не входять до складу державного бюджету і мають визначену самостійність. Місцеві 
бюджети служать провідником соціальної політики центральної влади.

Позабюджетні фонди керуються безпосередньо центральною, а в окремих випадках 
місцевою владою. Найбільш розповсюдженими джерелами формування цих фондів є 
податки, відрахування з бюджету, спеціальні внески.

Сфери і ланки фінансових відносин взаємозалежні, утворюють в сукупності єдину 
фінансову систему.

Фінансову діяльність держава здійснює через систему центральних і місцевих 
органів державної влади і управління, а також органів управління підприємств, установ 
і організацій.

5. Правова форма фінансової діяльності держави

Правову форму фінансової діяльності держави відображають фінансово-правові 
акти, які поділяються на:

1) акти органів законодавчої влади ( закони);
2) акти органів виконавчої влади (  підзаконні акти).
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Фінансово-правові акти– це належним чином прийняті органами державної влади 
та місцевого самоврядування відповідні рішення з питань фінансової діяльності, що 
віднесені до їх компетенції, та які мають юридичні наслідки.

Форми фінансово-правових актів, тобто нормативно – правова база – це Конституція 
України, закони України, укази Президента України, декрети КМУ, накази, інструкції чи 
положення Мінфіну чи Державної фіскальної служби України, методичні вказівки, листи, 
телеграми Національного банку України, а також акти органів місцевого самоврядування 
в межах фінансових повноважень (детальніше див. у попередній темі питання “Джерела 
фінансового права”).

СХЕМИ І ТАБЛИЦІ

Державні фінанси України

Зведений 
бюджет 
України

Фінанси 
державного 

сектора 
економіки

Централізовані 
та децентралізовані 

фонди цільового 
призначення

Державний 
кредит

Резервні 
та страхові 

фонди

Правові засади 
державних 
фінансів

Апарат управління 
державними 
фінансами

Методи формування фондів 
грошових ресурсів

Обов’язкові Добровільні

Податок
Збори (митні, дорожні)

Штрафи
Плата за використання природних ресурсів

Страхування(майна, особисте, 
відповідальності)

Платежі в централізовані спеціальні фонди 
грошових ресурсів(пенсійний, соціального 

страхування, Чорнобильський та ін.)

Грошово-речові лотереї
Позики різних видів

Добровільні внески громадян
Акції
інші

Схема 7.2.1. Склад і структура державних фінансів України

Схема7.2.2



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ664

Планування

Прогнозування 

Інвестування 

Кредитування 

Самофінансування 

Оподаткування 

Страхування 

Система розрахунків 

Фінансові методи 

Матеріальне 
стимулювання 

Матеріальна 
відповідальність 

Заставні операції

Трансферні операції

Трастові операції

Оренда 

Лізинг 

Факторинг 

Створення фондів

З 
ор

га
на

м
и 

де
рж

ав
но

го
 у

пр
ав

лі
нн

я

Із
 з

ас
но

вн
ик

ам
и

Із
 го

сп
од

ар
сь

ки
м

и 
су

б’
єк

та
м

и

Взаємовідносини 

Самокредитування 

Схема 7.2.3
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Фінансово-правові акти

Акти органів законодавчої влади Акти органів виконавчої влади

Закони Підзаконні акти

Фінансова система

Фінанси підприємств, закладів, 
організацій

Державні фінанси Страхування 

Фінанси підприємств, 
що функціонують 

на комерційних засадах

Фінанси закладів і організацій,
що здійснюють комерційну 

діяльність

Фінанси громадських об’єднань 

Державний бюджет

Державний кредит 

Позабюджетні 
фонди

Соціальне страхування

Особисте страхування 

Майнове страхування

Страхування 
підприємницьких ризиків 

  

Схема 7.2.4

Страхування 
відповідальності 

  

Схема 7.2.5
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Таблиця 7.2.1. Основні фактори фінансової безпеки держави

Фактор фінансової безпеки держави Ознака оптимальності факторів

Політичний клімат Стабільний демократичний устрій, 
що стимулює економічне пожвавлення

Бюджетна безпека
Забезпечення платоспроможності держави 

з урахуванням доходів та витрат 
державного і місцевих бюджетів

Фінансово-кредитна політика Політика, спрямована на підтримку 
власного товаровиробника

Внутрішній ринок Відкритість і привабливість 
внутрішнього ринку для інвесторів

Зовнішня допомога Надання допомоги в будь-який час, 
у достатніх розмірах, на прийнятних умовах

Ринок капіталів
Наповнення ринку достатньою кількістю 

акцій суб’єктів господарювання, 
що реально функціонують

Інфляційна безпека Мінімальна та керована інфляція, індексація

База фінансових інструментів Розширення арсеналу 
фінансових інструментів

Фондовий ринок Схильність населення до операцій 
із фондовими цінностями

Боротьба з фінансовими злочинами Ефективна боротьба з фінансовими 
злочинами та корупцією

Фінансово-платіжна дисципліна Зміцнення фінансово-платіжної дисципліни, 
економне й ефективне витрачання ресурсів

Національна валюта Міцна і стабільна конвертована валюта
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З а н я т т я   №  2 9
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Компетенція, органи загальної компетенції, органи спеціальної компетенції,органи 

місцевого самоврядування, система фінансів.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Закріпити знання студентів про основи фінансової діяльності держави, щоб вони 

краще могли усвідомити специфіку фінансово-правової  роботи її окремих органів.

ПЛАН
1. Поняття та зміст фінансової діяльності держави, структура її органів загальної 

та спеціальної фінансової компетенції.
2. Фінансово-правова компетенція органів загальної компетенції.
2.1. Верховна Рада України.

2.2. Президент України.
2.3. Кабінет Міністрів України.

2.4. Місцеві державні адміністрації.
3. Фінансово-правова компетенція органів виконавчої влади спеціальної компетенції.
4. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття та зміст фінансової діяльності держави*

Державні фінанси є одним із засобів, що забезпечують діяльність органів держави. 
Фінанси, в такому розумінні є майном і тим інструментом, який використовує держава, 
здійснюючи свою діяльність.

Однією з підвалин правової науки є категорія “фінансова діяльність держави”. Саме 
через неї дається визначення предмету фінансового права,на її основі будуються інші 
фундаментальні категорії фінансово – правової науки.

Мета фінансової діяльності держави зумовлена її фінансовими потребами і вона 
досягається тільки через покриття всіх фінансових витрат держави. Це передбачає : 
по-перше, збір державою грошових коштів у свої фінансові фонди; по- друге , розподіл 
їх у відповідності з потребами на основі конкуренції державних пріорітетів; по-третє, 
безпосереднє використання зібраних грошових коштів для реалізації державних 
завдань. Держава і державні організації мають можливість забезпечувати себе коштами, 
вткористовуючи прерогативи публічної влади, зокрема, примус, що є їх виключним 
привілеєм. Крім цього, держава використовує такі фінансові інститути  які, власне, 
покликані для того щоб забезпечувати її коштами. Йдеться,зокрема, про податки, збори, 
неподаткові платежі, штрафи, повернення наданих позик, прибутки від державного 
майна та окремих видів діяльності, а також суми державних позик.

Отже, фінансова діяльність держави – це правомірні дії державних орга-
нів, скеровані на мобілізацію, розподіл, перерозподіл та використання цент-
ралізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, що забез печують 
практичне виконання державою своїх функцій.

* У викладі цього питання осмислено стисло повторено суть попередньої теми,яка є ключем для розумін-
ня розглядуваної.
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Фінансова діяльність держави є видом управлінської діяльності держави і базується 
на тих же принципах, але здійснюється специфічними методами у певних правових 
формах.Практично всі органи держави без винятку займаються фінансовою діяльністю. 
Юридичною формою змісту діяльності цих органів є їх компетенція.

Фінансова компетенція органів держави і уповноважених нею органів 
становить сукупність прав та обовязків спрямованих на утворення, розподіл, організацію 
використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів за рахунок 
яких задовільняються загальнодержавні і місцеві потреби.

В Конституції України, законах України та інших нормативних актах закріплено 
загальну і спеціальну компетенцію органів державної влади в сфері фінансів.

1. Органи загальної компетенції:
- Вищі представницькі і виконавчі органи державної влади.
- Державні органи законодавчої та представницької влади (ВРУ, ВР, АРК).
- Президент України.
- Державні органи виконавчої влади загальної компетенції ( КМУ,Рада Міністрів АРК).
- Обласні, Київська і Севастопольська міські, районні, районні в містах державні 

адміністрації.
2. Органи державного управління спеціальної компетенції:
- Органи державної виконавчої влади (міністерства, відомства). Поряд із виконанням 

покладених на них завдань і функцій, здійснюють і фінансову діяльність: затверджують 
кошториси підвідомчих підприємств, установ, організацій, створюють власні резерви та 
ін. Тобто певна частина їх функцій належить до сфери фінансової діяльності.

- Центральні органи державної виконавчої влади, для яких сама фінансова діяльність 
є основною.

 Це система фінансово-кредитних органів, яку складають :
- Мінфін України, Мінфін АРК.
- Рахункова палата.
- Державне казначейство України.
- Державна фіскальна служба.
- Державна фінансова інспекція України (донедавна – Державна контрольно-ревізійна 

служба).
- Органи державного управління у сфері видобутку, виробництва, використання, 

зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контролю за операціями з 
ними (органи державного пробірного нагляду України).

- НБУ.
3. Органи місцевого самоврядування 

2. Фінансово-правова компетенція органів загальної компетенції 
2.1. Верховна Рада України

Відповідно до Конституції України (ст. 75) – єдиним органом законодавчої влади в 
Україні є парламент – Верховна Рада України.

Верховна Рада України і Верховна Рада АРК, поряд з іншими своїми функціями 
здійснюють фінансову діяльність у відповідних масштабах. Правові основи їх фінансової 
діяльності закріплені в Конституції України (28 червня 1996 року), в Конституції 
Автономної Республіки Крим (1996 року), в Законі України “Про Автономну Республіку 
Крим” (17 березня 1995 року).

Також повноваження цих органів в сфері фінансів викладені в Законах України “Про 
бюджетну систему України”, “Про систему оподаткування” та інші.Загальне керівництво 
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фінансово-кредитної системи відноситься до компетенції Верховної Ради України, яка 
відповідно до Конституції України має такі повноваження:

1) Затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль 
за виконанням Державного бюджету України,прийняття рішення щодо звіту про його 
виконання;

2) Затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іно-
земним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від 
іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених 
Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

3) Здійснення законодавчого регулювання бюджетної системи України; системи 
опо даткування: встановлення податків і зборів; встановлення засад створення і 
функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; визначення 
статусу національної валюти, а також статусу іноземних валют на території України;

4) Встановлення порядку утворення і погашення державного внутрішнього і зов-
нішнього боргу; встановлення порядку випуску та обігу державних цінних паперів, їх 
видів і типів.

2.2. Президент України
Президент України як глава держави, гарант додержання Конституції (статті 102–112 

Конституції) має право “вето” щодо прийнятих  Верховною Радою Законів з наступним 
поверненням їх до Верховної Ради України, може скасовувати акти Кабінету Міністрів 
і Ради Міністрів АР Крим є суб’єктом законодавчої ініціативи, в тому числі і у сфері 
фінансів. Він представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво 
зовнішньополітичною діяльності держави, веде переговори та укладає міжнародні 
договори України, в т. ч. фінансового характеру.

2.3. Кабінет Міністрів України
КМУ як вищий орган виконавчої влади загальної компетенції відповідно до Конституції 

України (ст. 116):
1) Забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики.
2) Розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання 

затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній 
Раді України звіт про його виконання.

Кабмін попередньо розглядає проект Закону “Про державний бюджет ” і приймає 
щодо нього остаточне рішення. Здійснює контроль за пропорційним фінансуванням з 
Державного бюджету щоквартально; подає Верховній Раді України щомісяця докладні 
письмові звіти про витрати з обґрунтуванням їх необхідності, економічності та 
ефективності. На КМУ, який є відповідальним за складання проекту Державного бюджету 
і його виконання, покладено наступні обов’язки :

- узагальнювати і готувати пропозиції про скорочення видатків з бюджету;
- розробляти і пропонувати заходи з метою підвищення ефективності бюджетних витрат;
- давати висновки щодо відповідних законопроектів, які вносяться на розгляд Вер-

ховної Ради.

2.4. Місцеві державні організації 
Серед органів загальної компетенції фінансову діяльність здійснюють місцеві 

державні адміністрації. Згідно з ст.119 Конституції місцеві державні адміністрації на 
відповідній території забезпечують:

- Підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів.
- Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм.
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Правові основи фінансової компетенції місцевих державних адміністрацій містяться 
в Законі України “Про місцеві державні адміністрації ”.

Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері фінансів:
- складають і подають на затвердження ради проект відповідного бюджету та 

забезпечують його виконання, звітує перед радою про його виконання;
- подають в установленому порядку до відповідних органів виконавчої влади вищого 

рівня фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України; 
вносять пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету для їх розподілу між 
територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій; дані про зміни складу об’єктів, 
що підлягають бюджетному фінансуванню; складає баланс фінансових ресурсів, що 
враховуються при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання 
виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб;

- отримують від усіх суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм 
власності, інформацію, необхідну для складання і виконання бюджету;

- здійснюють фінансування підприємств, установ, та організацій освіти, культури, 
науки, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення  
переданих в управління місцевій державній адміністрації вищими органами державної 
та виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні 
інтереси територіальних громад, а також заходів, пов’язаних із розвитком житлово-
комунального господарства, благоустроєм, шляховим будівництвом тощо;

- у спільних інтересах територіальних громад об’єднують на договірній основі 
бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій та населення для 
будівництва, утримання, ремонту виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-
газо-енергозабезпечення, служб з обслуговування населення; соціального забезпечення 
житлово-комунальних об’єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб 
населення та фінансує здійснення цих заходів;

- здійснюють в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності;
- регулюють ціни та тарифи за виконання робіт та надання житлово-комунальних 

послуг підприємствами, а також визначають і встановлюють норми їх споживання, 
здійснюють контроль за їх додержанням.

3. Фінансово-правова компетенція органів виконавчої влади 
спеціальної компетенції 

Центральні органи спеціальної компетенції в залежності від ступеня участі у 
фінансовій діяльності поділяються на 2 групи:

1. Органи державної виконавчої влади, що здійснюють фінансову діяльність у 
зв’язку з виконанням основних завдань і функцій (тобто фінансова діяльність для них 
є додатковою). Зокрема міжгалузеві, галузеві міністерства і відомства та їх органи на 
місцях у зв’язку з управлінням дорученою ділянкою народного господарства, соціальної 
сфери, культури… затверджують кошториси підвідомчих підприємств, установ, 
організацій; розподіляють в межах галузі нагромадження, створюють резерви, виконують 
інші фінансові функції. 

Отже, міністерства:
- Беруть участь у формуванні та реалізації державної політики як у цілому, так і за 

відповідними напрямами, зокрема в сфері фінансів, розробляють механізм її реалізації.
- Беруть участь у розробленні проектів Державного бюджету України.
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- Розробляють відповідні фінансово-економічні нормативи та інші нормативи, меха-
нізми їх впровадження, затверджують галузеві стандарти.

- Вносять пропозиції про зміну умов оподаткування, одержання пільгових кредитів, 
визначення особливостей приватизації, демонополізації підприємств в окремих галузях.

- Складають макроекономічні та міжгалузеві баланси.
2. Центральні органи державної виконавчої влади для яких сама фінансова 

діяльність є основною. Ці органи створюються спеціально для здійснення фінансової 
діяльності і є системою фінансових органів.

Систему фінансових органів очолює Міністерство фінансів України. Крім нього в 
цю систему входять: Міністерство фінансів Автономної республіки Крим, фінансові 
управління обласних Київської і Севастопольської міських держадміністрацій,  фінвідділи 
районних, міських і районних в містах держадміністрацій.

Міністерство фінансів України (Мінфін України) є центральним органом виконавчої 
влади, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Основними завданнями Мінфіну України є:
- Вироблення та проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової 

політики.
- Вибудування стратегії щодо внутрішніх та зовнішніх запозичань держави і погашення 

на обслуговування державного боргу.
- Підготовка проекту Державного бюджету України та прогнозних показників зведеного 

бюджету України, забезпечення в установленому порядку виконання Державного бюджету 
України, контроль за дотримання правил складання звіту про виконання Державного 
бюджету України та зведеного бюджету України.

- Забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та здійснення в межах 
своєї компетенції державного фінансового контролю .

- Розроблення і проведення державної політики у сфері виробництва, використання 
та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.

- Забезпечення впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку 
та звітності ( крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських і кредитних установах).

Мінфін України очолює Міністр, який:
- Здійснює керівництво Міністерством.
- Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників Головного 

управління Державного казначейства України, Державної фінансової інспекції України,  
Державної пробірної палати, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю, 
Комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів. Через  Мінфін України спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України діяльність цих органів.

Мінфіну України підпорядковується Державне казначейство України, Державна 
фінансова інспекція України, Державна фіскальна служба, Державна пробірна палата.

Особливим підрозділом Мінфіну, що спеціально займається виконанням 
Держбюджету є Державне казначейство України. Правовий статус цього органу 
закріплено в Положенні про державне казначейство, якезатверджене Постановою КМУ 
від 31 липня 1995 року № 590.

До його складу входять: Головне управління казначейства і його територіальні 
органи-Управління Державного казначейства в АРК, областях, містах Києва і Севастополі 
з відділеннями в районах, містах і в районах міст.

Головне Управління Держказначейства очолює заступник Міністра фінансів.
Функції:
- Організовує виконання держбюджету України і здійснює контроль за ним.
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- Здійснює управління коштами держбюджету в тому числі в іноземній валюті і 
коштами державних позабюджетних фондів в межах видатків встановлених на відповідній 
території.

- Здійснює фінансування видатків держбюджету.
- Веде облік касового виконання держбюджету складає звітність про стан державного 

і зведеного бюджету.
- Здійснює управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом.
- Здійснює розподіл між державним бюджетом і бюджетом АРК,областей,міст Києва 

і Севастополя відрахування від загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових 
платежів по нормативам встановлених ВРУ.

- Здійснює контроль за надходженням і використанням коштів державних поза-
бюджетних фондів.

- Розробляє і затверджує нормативно-методичні документи з питань бух обліку, 
звітності і організації виконання  бюджету всіх рівнів.

Органи Державного казначейства мають право:
1) Відкривати в установах банків рахунки по доходах і видатках державного бюджету.
2) Отримувати в банківській системі України на договірних засадах внутрішньорічний 

кредит у межах, установлених законодавчим актом про державний бюджет на відповідний 
рік для покриття тимчасових касових розривів державного бюджету;проводити операції 
щодо розміщення державних цінних паперів, їх погашення і виплати доходу по них.

3) Проводити у міністерствах, інших центральних та місцевих органах державної 
виконавчої влади, на підприємствах, в установах, організаціях, установах банків 
незалежно від форм власності перевірки фінансово-бухгалтерських документів про 
зарахування,перерахування і використання бюджетних коштів, а також одержувати 
необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають у процесі перевірок.

4) Одержувати від установ банків відомості про стан поточних бюджетних рахунків 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які використовують 
кошти державного бюджету та державних позабюджетних фондів.

5) Вимагати від посадових осіб міністерств, інших центральних та місцевих органів 
державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усунення виявлених 
порушень установленого порядку виконання державного бюджету.

6) Припиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій 
у разі виявлення фактів порушень установленого порядку виконання держаного бюджету 
з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств.

7) Вилучати у міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої 
влади, підприємств, установ і організацій раніше надані в порядку фінансування кошти 
державного бюджету, державних позабюджетних фондів у разі встановлення нецільового 
та неефективного їх використання.

8) Призупиняти проведення операцій за реєстраційними рахунками установ і 
організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, у разі порушення 
ними встановленого порядку використання бюджетних та позабюджетних коштів, а також 
неподання кошторисів та звітності про надходження і використання зазначених коштів.

4. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування 

Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування здебільшого регулюється 
Конституцією, Законом України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” та Бюджетним 
Кодексом України.
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Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і 
нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (в тому числі валютні) 
та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що 
перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Місцеві бюджети є самостійними,вони не включаються до Державного бюджету 
України, бюджету Автономної  Республіки Крим та інших місцевих бюджетів.

Повноваження місцевих рад в сфері фінансів:
- Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого 
самоврядування.

- Затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього,затвердження звіту  про 
виконання відповідного бюджету.

- Встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах,визначених 
законом.

- Утворення позабюджетних цільових ( у тому числі валютних ) коштів, затвердження 
положень про ці кошти, затвердження звітів про використання зазначених коштів.

- Прийняття рішень щодо випуску місцевих позик.
- Прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а 

також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.
- Прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по 

місцевих податках і зборах.
- Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає 
зарахуванню до місцевого бюджету.

Бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних громад сіл, селищ, 
міст та їх об’єднань.

Місцеві бюджети – це бюджети Автономної Республіки Крим, обласні районні 
бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.

СХЕМИ

Верховна Рада України
Президент України

Кабінет Міністрів України
Верховна Рада і Рада Міністрів 

Автономної Республіки Крим
Органи місцевого самоврядування

Органи управління
 державними фінансами 

України

Схема 7.3.1
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Схема 7.3.2. Система фінансових органів України
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З а н я т т я   №  3 0
Тема 7.4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Основні поняття 
669

Мета заняття
669

План
669

Конспект лекції
669

Схеми
675
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Контроль, ревізія, перевірка, контрольно-ревізійної служба, фіскальна служба, 

фінансові ринки, фінансова послуга, фінансова установа.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Домогтися засвоєння студентами знань про контрольно-фінансові повноваження – 

державних органів, особливостей їх діяльності.

ПЛАН
1. Класифікація, форми та особливості здійснення фінансового контролю.
2. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної 

фінансової інспекції України.
3. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної 

фіскальної служби України.
3.1. Сфера дії податкового законодавства України та його принципи.
3.2. Поняття податків і зборів, їх види та режими.
3.3. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створено 
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо 
податків та зборів.

4. Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових ринків в Україні.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Класифікація форм та особливостей здійснення                                     

фінансового контролю

В залежності від суб’єктів, що здійснюють фінансовий контроль, він підрозділяється на 
державний, внутрішньогосподарський, громадський та незалежний(аудиторський). 
Державний фінансовий контроль реалізується через загальнодержавний та відомчий. 
Загальнодержавний здійснюють органи державної влади та управління, а також 
спеціалізовані державні контролюючі органи. Зокрема, загальнодержавний фінансовий 
контроль здійснюють органи законодавчої влади, виконавчі органи управління, фінансові, 
податкові та кредитні установи, страхові організації, держкомітети, міністерства і 
відомства, відділи місцевих Рад, фінансові служби підприємств, організацій, установ, 
ревізійні комісії в кооперативних та громадських обєднаннях.

Правове забезпечення фінансового контролю в Україні здійснюється законодавчими 
актами про статус фінансово-контрольних органів та підзаконними актами(інструкціями, 
положеннями тощо).

Державний фінансовий контроль проводиться у формі ревізій та перевірок. Правові 
підстави та порядок їх проведення визначено в Інструкції про порядок проведення ревізій 
і перевірок органами державної фінансової інспекції в Україні, яка затверджена Наказом 
Головного контрольно-ревізійного управління від 3 жовтня 1997 року, № 121.

Працівник, що здійснює ревізію(перевірку), виконує службове доручення й 
підпорядковується керівнику органу Державної фінансової інспекції. Втручання органів 
виконавчої влади, включаючи правоохоронні та органи місцевого самоврядування, їхніх 
посадових осіб, ЗМІ, об’єднань громадян та їх представників у діяльність органів ДФІ, що 
здійснюється в межах чинного законодавства, забороняється.
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На проведення кожної ревізії працівнику цього органу видаються спеціальна 
посвідка. Ревізія міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, 
підприємства, установи, організацій у плановому порядку чи за ініціативою органів 
ДФІ може проводитись не частіше ніж 1 раз на рік. Дата початку проведення планової 
ревізії суб’єкта підприємницької діяльності погоджується з податковим органом, суб’єкт 
господарювання письмово повідомляється про це підрозділом фінансової інспекції не 
пізніше як за 10 днів до початку ревізії. 

Особливості проведення ревізії за зверненнями правоохоронних органів визначається 
Інструкцією про організацію проведення ревізій органами ДФІ в Україні. 

Строки проведення ревізій та склад ревізійних груп визначається з урахуванням того 
обсягу роботи, якого потребує вирішення конкретних питань кожної ревізії. Термін ревізії 
є не більшим 30 днів. В окремих випадках цей строк за доповідною запискою керівника 
ревізійної групи може бути продовжений керівником контрольно-ревізійного органу, з 
ініціативи якого проводиться ревізія.

Якщо в ході підготовки до ревізії, або до початку ревізій буде встановлено, що 
на підприємстві відсутній належний бухоблік, що унеможливлює якісне проведення, 
ревізори мають право вимагати від керівництва проведення обліку у відповідності з 
чинним законодавством з попереднім визначенням стороною, що ревізується, конкретних 
строків виконання цієї роботи. У таких випадках, ревізію слід розпочати після оновлення 
обліку. Фінінспектори не повинні поновлювати облік на підприємстві, яке підлягає ревізії 
та проводити ревізію по поновленому ними ж обліку. 

При виявленні недостач готівки, матеріальних цінностей чи зловживань працівники 
ДФІ в строк не пізніше 7 днів після підписання акта ревізії посадовими особами об’єкта 
контролю чи складання акта про відмову в його підписанні при відсутності зауважень 
керівництва перевіреного підприємства не пізніше 20 днів – при наявності таких 
зауважень передають матеріали ревізій згідно з описом у правоохоронні органи для 
проведення розслідування, притягнення винних осіб до відповідальності, забезпечення 
відшкодування збитків, а також повідомляють про виявлені зловживання й порушення в 
державні органи, уповноважені управляти державним майном. 

Вилучення ревізорами необхідних оригіналів документів у випадку, коли їх 
збереження в організації, не гарантується, а також у випадках виявлення фіктивних 
документів підробок і фальсифікації проводиться на строк до закінчення ревізії. У 
справах організації, підприємства, установи залишається акт вилучення та копії або 
реєстр вилучених документів, завірені підписами ревізорами та головного бухгалтера 
або іншої відповідальної особи, яка ревізується. Про вилучення в період ревізії оригіналів 
необхідних документів невідкладно письмово повідомляється в правоохоронні органи, 
які вирішують питання щодо забезпечення їх збереження, а після завершення ревізії – 
щодо потреби в приєднанні їх до справи. Наслідки ревізії оформляється актом, який 
підписується керівником ревізійної групи, керівником та бухгалтером перевіреного 
міністерства, відомства, іншого органу управління, підприємства, установи, організації, 
а в разі потреби – колишніми керівником та бухгалтером в період роботи яких, мали 
місце виявлені порушення, зловживання. Кінцевою датою написання акта, як правило, є 
останній день проведення ревізії, зазначений у посвідці на її проведення.

Результати перевірки оформляються довідкою, але у всіх випадках виявлення 
порушень чинних законодавчо-нормативних актів, зловживань, приписок, серйозних 
недоліків у веденні обліку і звітності, коли державі завдано збитків тощо – за наслідками 
складається акт, а не довідка.

Акт(довідка) реєструється в контрольно-ревізійному підрозділі, як правило, одразу 
після складання, і його другий примірник вручається керівнику перевіреного об’єкта 
під розписку на першому примірнику акта із зазначенням дати передачі, але не 
пізніше наступного робочого дня з дати завершення ревізії, що визначена в посвідці. 
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При наявності заперечень або зауважень по акту ревізії керівник, головний бухгалтер 
чи інші особи, що підписують акт в день передачі акта, роблять про це застереження 
перед своїми підписами і не пізніше ніж через 5 робочих днів з дня їх підписання із 
зауваженням подають письмові пояснення чи заперечення. Якщо протягом 5-денного 
терміна пояснення чи зауваження не надійдуть, то контрольно-ревізійний підрозділ має 
право здійснити належні заходи щодо реалізації матеріалів ревізії. 

У тих випадках, коли по виявлених фактах необхідно вжити заходів щодо усунення 
порушень або притягнення до відповідальності осіб, яких винні у зловживаннях в період 
ревізії, не чекаючи на її закінчення, складається проміжний акт.

2. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження                    
органів Державної контрольно-ревізійної служби України

Правовий статус та основи діяльності органів Державної контрольно-ревізійної 
служби (тепер – фінансової інспекції) закладено в Законі України від 26 січня 1993 року 
“Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”.

Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби (тепер – фінансової 
інспекції) є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних 
цінностей, їх збереження, станом і достовірністю бухобліку і звітності, розробка пропозицій 
щодо усунення виявлених недоліків та порушень і запобігання їх в подальшому. 
Фінансова інспекція співпрацює з органами прокуратури МВС, СБУ, фіскальними 
службами. Підконтрольними органами ДФІ є підприємства, організації, установи – 
центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші бюджетні організації, підприємства 
незалежно від джерел фінансування, а також підприємства та організації, їх об’єднання 
незалежно від форми власності, організаційно-правових форм, відомчої належності та 
підпорядкованості що отримають кошти з бюджетів усіх рівнів чи державних цільових 
фондів, інші державні кошти, або кошти, що залишаються у розпорядженні суб’єктів 
господарювання в зв’язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.     

3. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження                    
органів Державної фіскальної служби України

У житті немає нічого неминучого,
окрім смерті та податків.

Б е н д ж а м і н  Ф р а н к л і н

Діяльність   органів   державної   податкової   (фіскальної)   служби   регулюється   По-
датковим кодексом України від 02 грудня 2010 року. З моменту прийняття кодекс зазнав 
значних змін та доповнень. Відповідно до чинного законодавства, найважливішим за-
вданням органів державної податкової (фіскальної) служби є контроль за додержанням 
податкового законодавства, правильністю, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, 
державних цільових фондів податків, зборів та неподаткових доходів.

3.1. Сфера дії податкового законодавства України, та його принципи
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння 

податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справля-
ються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та 
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обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових 
осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення 
податкового законодавства.

Державна податкова справа – сфера діяльності контролюючих органів, передбачена 
Податковим кодексом та іншими актами законодавства України, спрямована на форму-
вання і реалізацію державної податкової політики в частині адміністрування податків, 
зборів, платежів.

Правила оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України, 
визначаються Кодексом, крім правил оподаткування товарів митом, які встановлюються 
Митним кодексом України та іншими законами з питань митної справи.

Однак Податковий кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань 
або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються відповідні судові проце-
дури, визначені  законодавством України та погашення зобов’язань зі сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зборів на обов’язкове 
державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Встановлення і скасування зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування з 
окремих видів господарських операцій, їх розмірів та механізмів справляння здійснюються 
відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

Податкове законодавство України складається з Конституції України; Податкового 
кодексу; Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині ре-
гулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з 
переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання 
оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього 
Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республі-
ки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, при-
йнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Ра-
дою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом, 
застосовуються правила міжнародного договору.

Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
- загальність оподаткування – кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені По-

датковим кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, платником яких 
вона є згідно з положеннями Кодексу;

- рівність   усіх   платників   перед   законом,   недопущення   будь-яких   проявів   
податкової дискримінації – забезпечення однакового підходу до всіх платників податків 
незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми влас-
ності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

- невідворотність   настання   визначеної   законом   відповідальності   у   разі   по-
рушення податкового законодавства;

- презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи 
іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних 
законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) 
трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок 
чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюю-
чого органу;

- фіскальна достатність -  встановлення податків та зборів з урахуванням необхіднос-
ті досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;

- соціальна    справедливість    –   установлення    податків    та    зборів    відповідно    
до платоспроможності платників податків;
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- економічність оподаткування – установлення податків та зборів, обсяг надходжень 
від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

- нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не 
впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;

- стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися 
пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти 
нові правила та ставки.  Податки та збори, їх ставки,  а також податкові  пільги не можуть 
змінюватися протягом бюджетного року;

- рівномірність та зручність сплати  - установлення строків сплати податків та зборів, 
виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для 
здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;

- єдиний підхід до встановлення податків та зборів – визначення на законодавчому 
рівні усіх обов’язкових елементів податку.

 3.2. Поняття податків і зборів, їх види та режими
Податкові періоди та строки сплати податків та зборів установлюються, виходячи з 

необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів, з урахуванням 
зручності виконання платником податкового обов’язку та зменшення витрат на адміні-
стрування податків та зборів.

Установлення і скасування податків та зборів, а також пільг їх платникам здійсню-
ються відповідно до Податкового кодексу Верховною Радою України, а також Верховною 
Радою Автономної Республіки Крим, сільськими, селищними, міськими радами та рада-
ми об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад у межах їх повноважень, визначених Конституці-
єю України та законами України.

При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосову-
ються з наступного бюджетного року.

Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справля-
ється з платників податку відповідно до Податкового кодексу.

Збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справ-
ляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі 
внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого 
самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються в 
установленому Податковим кодексом порядку, становить податкову систему України.

Під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи:
- платники податку;
- об’єкт оподаткування;
- база оподаткування;
- ставка податку;
- порядок обчислення податку;
- податковий період;
- строк та порядок сплати податку;
- строк та порядок подання звітності про обчисленнях сплату податку.
Будь-які питання щодо оподаткування регулюются Податковим кодексом і не   мо-

жуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що міс-
тять  виключно положення щодо внесення змін до Кодексу та/або положення, які вста-
новлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ682

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені Податковим 
кодексом і є обов’язковими  до  сплати  на усій  території України,  крім  випадків,  перед-
бачених Кодексом.

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і 
в межах граничних розмірів ставок, визначених Податковим кодексом, рішеннями сіль-
ських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені 
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах їх по-
вноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.

До загальнодержавних податків належать:
- податок на прибуток підприємств;
- податок на доходи фізичних осіб;
- податок на додану вартість;
- акцизний податок;
- екологічний податок;
- рентна плата;
- мито.
Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюдже-

тів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених Податковим 

кодексом, забороняється.
До місцевих податків належать:
- податок на майно;
- єдиний податок.
До місцевих зборів належать:
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.
- Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в 

частині транспортного податку та плати за землю).  
Місцеві   ради   в   межах   повноважень, визначених Податковим кодексом, вирішу-

ють   питання відповідно до вимог Кодексу щодо встановлення податку на майно (в час-
тині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору 
за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених Податковим кодексом, 
забороняється.

Зарахування місцевих податків та зборів до відповідних місцевих бюджетів здійсню-
ється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і поряд-
ку, визначених виключно Податковим кодексом.

 Спеціальний податковий режим – система заходів, що визначає особливий поря-
док оподаткування окремих категорій господарюючих суб’єктів.

Такий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку 
та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів.

3.3. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад, 
та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із 

законом та перспективним планом формуванням територій громад, 
щодо податків та зборів

Верховна Рада України встановлює на території України загальнодержавні податки 
та збори і визначає:
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- перелік загальнодержавних податків та зборів;
- перелік місцевих податків та зборів, установлення яких належить до компетенції 

сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені 
згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належать:
- установлення на території Автономної Республіки Крим рентної плати за користу-

вання надрами для видобування корисних копалин (крім рентної плати за користуван-
ня надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення), рентної 
плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копа-
лин, у межах їх граничних ставок, визначених Податковим кодексом;

- зміна розміру ставок рентної плати у межах її граничних ставок, визначених Подат-
ковим кодексом, у порядку, встановленому ним;

- визначення розміру і надання додаткових податкових пільг у межах сум, що над-
ходять до бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до статті 69 Бюджетного ко-
дексу України.

Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що ство-
рені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах 
своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів обов’язково 
визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий 
період та інші обов’язкові елементи, визначенні Податковим кодексом.

Копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів надсилаєть-
ся у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого органу, в якому пере-
бувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється 
відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджет-
ному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та 
зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосову-
ються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних гро-
мад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій гро-
мад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є 
обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення 
справляються виходячи з його норм із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за 
землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує 
бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує дер-
жавну податкову і митну політику, затверджує форми податкових декларацій (розрахун-
ків) з місцевих податків та зборів згідно з порядком, встановленим Кодексом, а у разі 
потреби надає методичні рекомендації щодо їх заповнення.

Не дозволяється сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територі-
альних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування те-
риторій громад, встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів 
для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти 
їх від сплати таких податків та зборів.

До повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій 
громад, щодо податків та зборів належать:

- встановлення  ставок  місцевих  податків  та  зборів   в  межах  ставок,   визначених 
Податковим кодексом;
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- визначення переліку податкових агентів згідно із статтею 268 Кодексу;
- до початку наступного бюджетного періоду прийняття рішення про встановлення міс-

цевих податків та зборів, зміну розміру їх ставок, об’єкта оподаткування, порядку справ-
ляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов’язань 
платників податків та яке набирає чинності з початку бюджетного періоду.

У складі органів державної податкової фіскальної служби знаходяться спеціальні 
підрозділи по боротьбі із податковими правопорушеннями – податкова поліція.

Податкова  поліція  складається  із  спеціальних  підрозділів  по  боротьбі  з  подат-
ковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової 
фіскальної служби і здійснює контроль із додержанням податкового законодавства, ви-
конує оперативно-розшукову, кримінально - процесуальну та охоронну функцію.

4. Державне регулювання та нагляд за діяльністю                                      
фінансових ринків в Україні

 
Відносини, що виникають у зв’язку з функціонуванням фінансових ринків та надання 

фінансових послуг та регулюється Законом України “Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг”. 

До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринку банківських 
послуг, страхових послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринку, що 
забезпечують обіг фінансових активів.

Відповідно до закону, фінансовою послугою є операції з фінансовими активами, що 
здійснюються в інтересах 3 осіб за власний рахунок цих осіб, у випадку передбачених 
законодавством – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою 
отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Фінансові 
послуги надаються суб’єктам підприємницької діяльності на підставі договору.

Зокрема фінансовими вважаються такі послуги: випуск платіжних документів, карток, 
дорожніх чеків, їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення рахунків, довірче 
управління фінансовими активами, діяльність з обміну валют, залучення фінансових 
активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, фінансовий лізинг, надання 
коштів у позику, надання гарантій і поручительств, переказ грошей, послуги в сфері 
страхування та накопичувального пенсійного забезпечення, торгівля цінними паперами, 
факторинг, інші.

Фінансові послуги надаються фінансовими установами. Фінансова установа – це 
юридична особа, яка відповідно до закону, надає одну , чи декілька фінансових послуг та 
яка внесена до відповідного реєстру. 

Юридична  особа набуває статусу фінансової установи після її реєстрації і при 
необхідності одержання ліцензії на здійснення відповідних операцій. До фінансових 
установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, страхові компанії, 
установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та 
інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. 
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Схема 7.4.1. Сутність фінансового контролю

Передумова 
фінансового контролю

Вивчення Порівняння Виявлення Фіксація 
проблем

Прийняття 
рішень

Ревізія(перевірка)
як процес

Фінансовий 
факт

Види ревізій

За часом 
здійснення

планові 
позапланові

За змістом

фактичні 
документальні

вибіркові (часткові) 
суцільні (повні)

За методом За об’єктом
діяльності

комплексні 
тематичні

  

Схема 7.4.2

СХЕМИ ТА ТАБЛИЦІ
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Загальнодержавний фінансовий контроль

Національний 
банк України

Державна 
пробірна 
палата 
України

Українська 
державна 
страхова 

комерційна 
компанія

Верховна 
Рада 

України

Президент 
України

Кабінет 
Міністрів 
України

Рахункова 
палата

Державна 
фіскальна 

служба 
України

Міністерство 
фінансів 
України

Державне 
казначейство 

України

Державна 
фінансова 

інспекція України

Схема 7.4.3
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Правове поле функціонування 
державного контролю

Адміністратив -
ний контроль

Технічний 
контроль

Фінансовий 
контроль

Екологічний 
контроль

Інші види 
контролю 

Види фінансового контролю

Державний фінансовий контроль Контроль власника Аудит

Рахункова палата

Контрольні органи виконавчої влади

Державна 
фіскальна 

служба

Державне 
казначейство

Державна митна 
служба

Інші органи

Державна 
фінансова 
інспекція

Державна комісія 
цінних паперів та 
фондового ринку

Комітет у справах 
нагляду за страхо-

вою діяльністю

     

 

   

    
 

Схема 7.4.4
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Забезпечення 
процесу 

прийняття 
управлінських 

рішень

Контроль 
схоронності 

активів 
і реєстрів

Ефективне 
використання 

ресурсів

Система бухгалтерського 
обліку(реальність, санкціонування, 
повнота, оцінювання, класифікація, 

своєчасність, узагальнення)

Ефективне відображення 
фінансової інформації

Матеріальні активи не повинні бути 
розкрадені, незаконно привласнені, 

неефективно використані чи випадково 
знищені

Схоронність нематеріальних активів, 
важливих документів і реєстрів 

бухгалтерського обліку

Запобігання виникненню 
непродуктивних витрат

Виявлення, аналіз та усунення відхилень 
від планових показників і довгострокових 

прогнозів

 

 

 

 

 

 

Схема 7.4.5. Основні завдання аудиторського контролю
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З а н я т т я   №  3 1
Тема 7.5.  БЮДЖЕТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Основні поняття 
680

Мета заняття
680

План
680

Конспект лекції
680

Схеми 
683
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Бюджет, бюджетний процес, Бюджетний кодекс, бюджетна система.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Домогтися опанування студентами основ бюджетного права як центрального 

інституту фінансового права України.

ПЛАН
1. Поняття, предмет, суб’єкти бюджетних правовідносин
2. Загальна характеристика й особливості Бюджетного Кодексу України.
3. Бюджетна система України.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Поняття, предмет, суб’єкти бюджетних правовідносин

   
Особливе значення бюджету для функціонування держави 
випливає із статті 95 Конституції України: «Бюджетна систе-
ма України будується на засадах справедливого і неуперед-
женого розподілу суспільного багатства між гро мадянами і 
територіальними громадами».

 
Сукупність фінансових правових норм, що регулюють фінансові відносини, 

які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю, складають бюджетне право. 
Його предметом є відносини з приводу формування і використання державного і 

місцевого бюджетів в Україні.
Бюджетно-правові норми регулюють такі відносини:
- встановлення  бюджетної системи і бюджетного устрою;
- встановлення структури доходів, видатків і бюджетної системи, розподілом їх між 

бюджетами різного рівня;
- розмежуванням бюджетної компетенції між державою і органами місцевого 

самоврядування;
- з організацією бюджетного процесу: складанні, розгляду, затверджені бюджетів, їх 

виконанні та звітності про виконання, організацією, контролю за виконанням бюджету;
- здійснення контролю за дотримання бюджетного законодавства.
Оскільки, бюджетні правовідносини виникають на підставі Закону “Про бюджет”, 

то вони мають періодичний характер і тривають один рік. Після закінчення строку ці 
відносини, як правило, оновлюються.

В бюджетних правовідносинах бере участь більш вузьке коло суб’єктів ніж у інших 
видах фінансових правовідносинах. Бюджетно-правові норми встановлюють правила 
поведінки для особливого кола субєктів, кожен з яких бере участь у розподілі доходів 
і видатків між бюджетами, одержанні бюджетних асигнувань, у складанні, розгляді або 
затвердженні бюджетів.

Суб’єктів бюджетних правовідносин можна об’єднати в 3 групи: 
- Держава і адміністративно-територіальні одиниці.
- Представницькі і виконавчі органи державної влади і місцевого самоврядування.
- Державні і комунальні місцеві організації.
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Всі вони реалізують свої бюджетні права і обов’язки. Найбільш широкі повноваження 
мають представницькі органи влади. Не можуть бути суб’єктами окремі громадяни або 
недержавні юридичні особи.

2. Загальна характеристика й особливості 
Бюджетного кодексу України

Ключові положення Бюджетного кодексу:
- Детально визначені всі стадії бюджетного процесу.
- Уніфікація бюджетної термінології.
- Встановлені принципи побудови бюджетної системи України.
- Підвалини бюджетної реформи.
Структура Бюджетного кодексу:
- Загальна частина. Визначає загальні положення щодо бюджетного устрою України, 

описує структуру бюджетної системи та її принципи, встановлює правила здійснення 
державних запозичень, а також описує бюджетний процес та його учасників.

- Особлива частина. Визначає структуру Державного та місцевих бюджетів, основні 
положення щодо їх формування, розгляду, прийняття та виконання, а також процедуру 
бухобліку та бюджетної звітності.

Розділ “Міжбюджетні відносини” визначає основні правила стосунків між державним 
бюджетом та бюджетом місцевого самоврядування, описує принципи розмежування 
видатків бюджету, а також встановлює порядок обрахунку міжбюджетних трансфертів та 
процедуру їх виконання.

- Спеціальна частина. Визначає процедуру контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства та відповідальністю за його порушення.

- Закон про державний бюджет України приймається до 31 грудня.
- Доступність інформації про бюджет(проект закону про Державний бюджет) підлягає 

публікації до 21 вересня.
- Правові засади боргової політики: заборона використання залучених коштів на 

фінансування поточних видатків, заборона фінансування дефіциту бюджету емісійними 
коштами НБУ, визначенні умови надання державних гарантій та порядок управління 
ними, профіцит бюджету затверджується тільки на погашення основної суми боргу, 
встановлена верхня межа державного боргу, не більше 60% ВВП.

Не вдаючись до розмежування повноважень між органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, Бюджетний кодекс розподіляє видатки на групи за 
принципом субсидіарності і чітко визначає, з якого бюджету має фінансуватись кожна 
видаткова функція, а саме:

- Видатки місцевих бюджетів.
- Видатки, що враховуються при визначенні трансфертів.
- Видатки, що не враховуються при визначенні трансфертів.
Відхід від розподілу розмежування доходів на фінансування делегованих та власних 

повноважень, доходи місцевих бюджетів розподіляються на ті, що враховуються 
при визначенні міжбюджетних трансфертів та ті, що при визначенні трансфертів не 
враховуються. 

Також до складу доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів, належить:
- Кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в т.ч. від 

продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення.
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- Традиційно-місцеві податки і збори.
- Інші дохідні джерела.
В Бюджетному кодексі реалізовано вимоги закону про місцеве самоврядування щодо 

бюджету розвитку місцевого самоврядування, чітко визначено джерела наповнення 
бюджету розвитку та складові його витрат.  Основні доходи бюджету розвитку:

- Кошти від відчуження майна.
- Кошти від повернення позик.
- Запозичення.
- Інвестиційні субвенції.
Основні витрати бюджету розвитку:
- Погашення основної суми боргу.
- Капітальні вкладення.
- Внески за участь в статутних фондах суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Бюджетна система України

Бюджетна система України – сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, 
побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-
територіального устрою і врегульована нормами права.

Бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих 
бюджетів.

Конституція, закріплюючи матеріальну та фінансову основу місцевого 
самоврядування, визначає також і право територіальної громади на бюджет. Законодавець 
слушно проводить розмежування між місцевими бюджетами і бюджетами місцевого 
самоврядування. Так, бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних 
громад, сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

Місцевими бюджетами визнаються бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, 
районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджетами місцевого самоврядування.

Бюджетний устрій країни визначається формою державного устрою. Україна – унітарна 
держава, в якій визнається і гарантується місцеве самоврядування, функціонування 
якого без власних бюджетів неможливо.

В Україні дворівнева бюджетна система: 
- Державний бюджет;
- місцеві бюджети.
Бюджетний процес – як регламентована нормами права діяльність державних 

органах по складанню, розгляду, затвердження, виконанню бюджету, а також розгляду і 
затвердженню звіту про його виконання.

Відповідно до Бюджетного кодексу України:
- першою стадією є складання проекту бюджету;
- розгляд проекту бюджету та прийняття закону про Державний бюджет, рішення про 

місцеві бюджети;
- виконання бюджету і акту про бюджет;
- організація звітності по бюджету, тобто складання, розгляд і затвердження звіту про 

бюджет.
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СХЕМИ

Верховна Рада України Президент України

Національний 
банк України

Розрахункова 
палата 

Бюджетний 
комітет 

Державна 
податкова 

служба 

Державна 
фінансова 
інспекція

Фінансові 
управління 

Кабінет 
Міністрів 
України

Фонд 
державного 

майна

Антимоно-
польний 
комітет

Державне 
казначейство 

Бюджетні 
відділи 

Міністерство 
фінансів 
України

Державні 
адміністрації

Платники податків: 
юридичні 

та фізичні особи

Органи 
місцевого 

самоврядування

Отримувачі бюджетних 
коштів: юридичні 
та фізичні особи

БЮДЖЕТНА 
СИСТЕМА

Схема 7.5.2. Система бюджетних органів України
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Схема 7.5.2. Структурна схема складових терміну «бюджет»

Бюджет 

Бюджет особи Бюджет сім’ї Бюджет підприємств

Державна Приватна Колективна

Бюджет держави

Державний 
бюджет

Місцеві 
бюджети

Обласний 
бюджет

Міський 
бюджет

Республіканський 
бюджет

Бюджети 
районів

Бюджет міст 
республіканського 
підпорядкування

Бюджет міст Києва
 і Севастополя Бюджет АРК

Бюджет 
області

Бюджети міст 
обласного 

підпорядкування

Бюджети районів 
обласного 

підпорядкування

Бюджети районів, 
що входять до 
структури міста

Районний 
бюджет

Селищні 
та сільські 
бюджети

Бюджети міст 
районного 

підпорядкування



695Р о з д і л  VII.  ФІНАНСОВЕ  ПРАВО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
І. Навчальна література

1. О р л ю к  О. П. Фінансове право. Академічний курс: Підручник /О.П.Орлюк. – К.: 
Юрін  ком Інтер, 2010. – 808с.- Бібліогр. в кінці модулів;

2. В о р о н о в а  Л. К. Фінансове право України: навч. посіб. / Л. К.Воронова, М. П. Ку-
черявенко, Н. Ю. Пришва та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – 395с.

3. О р л ю к О. П. Банківське право  навч. посіб. / О.П.Орлюк. – К. Юрінком Інтер, 2006. 
– 392с.

4. Ю р і й  С. І. Казначейська система / С.І.Юрій, В.І. Стоян, М.Й.Мац. Тернопіль:     
Карт- бланк, 2002. – 590с.

5. П а с і ч н и к  Ю. В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і 
доп. – К.: Знання 2008. – 670с.

6. К у ч е р я в е н к о  М. П. Податкове право України: Академічний курс / М.П.  Ку-
черявенко. – К.:- Правова єдність, 2008. – 701с.

7. Фінансове право України: Навчальний посібник/ За заг. ред.В.К. Шкарупи, Т. О. Ко-
ломоєць.– К. Істина, 2007.-256с.

8. Д м и т р е н к о  Е.С. Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний 
посібник.-К.:Алерта; КНТ, 2006.-376с. 

 9. Фінансове право: навч. посіб. / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький ; за 
ред. В. К. Шкарупи. – К. : Знання, 2011. – 816 с.

10. З ю н ь к і н А. Фінансове право. – К., 1999.

ІІ. Нормативні акти
1. Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 

1996 року). Київ: “Україна”.- 1996р.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р.(з наступними змінами і доповненнями).
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від від 07.12.1984р. (зі 

змінами).
5. Кримінальний кодекс України від  05.04.2001р.
6. Господарський кодекс України від 16.01.2003р.
7. Митний кодекс України від 11.05.2012р.
8. Закон України вiд 20 травня 1999р. «Про Національний банк України” / “Урядовий 

Кур’єр ”, 1 липня.1999.
9. Закон України вiд 21 грудня 2000р. «Про порядок погашення зобов’язань платників 

податків перед бюджетами та державними цільовими фондами. ” // “Урядовий кур’єр”, 
21 лютого 2001 року.

10. Закон України «Про рахункову палату» від 11.07.1996. 
11. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07. 10. 10.
12. Указ Президента України «Положення про Державну пробірну службу України» 

від 13 квітня 2011 року.
13. Стандарт Рахункової палати «Порядок підготовки і проведення перевірок та 

оформлення їх результатів» затверджений Постановою Колегії Рахункової палати від 27. 
12. 2004 р.

14. Інструкція Національного банку України з організації емісійно-касової роботи в 



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ696

установах банків України №1 від 7 липня 1994 р.
15. Положення про державну фінансову інспекцію України, затверджено Указом Пре-

зидента України  від 23 квітня 2011 р.
16. Постанова КМ України «Про утворення Центрального офісу з обслуговування 

великих платників податків» від 18 січня 2012 р. 
17. Положення про Міністерство фінансів України : затверджене Указом Президента 

України від 8 квітня 2011 р. 
18. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу 

за порушення банківського законодавства, затверджене Постановою правління 
Національного банку України від 28 серпня 2001 р. 

19. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку від 22.12.2010р. 
№ 1942, яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 03. 2011 р. за № 268/19006 
„Про встановлення ознак фіктивності цінних паперів та деривативів”

20. Наказ ДПС України «Про розгляд скарг великих платників податків» від 27. 08. 12.
21. Розрорядження КМ України «Про затвердження переліку платних адміністративних 

послуг, які надаються Державною податковою службою» від 14. 09. 11.
22. Національний План дій на 2013рік щодо впровадження Програми економічних 

реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 
ефективна держава», затверджений Указом Президента України від 12.03.2013р.

23. Положення про Державну казначейську службу України : затверджене Указом 
Президента України від 13 квітня 2011 р. № 460/2011 

Допоміжна
1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» 
від 04.11.11 № 4014-VI.

2. Положення про порядок накладення штрафів на керівників банків та інших 
фінансово-кредитних      установ у разі невиконання ними законних вимог Національного 
банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-
правових актів Національного банку України, затверджене Постановою Правління НБУ 
№94 від 9.03.2000.

3. Постанова КМ України «Про затвердження Порядку подання органам державної 
податкової служби інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, 
пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та 
справляння податків і зборів» від 21.12.11 р. N 1386.

4. Доповнення, що вносяться до Перелiку документiв, по яких стягнення 
заборгованостi провадиться в безспiрному порядку на пiдставi виконавчих написiв 
державних нотарiальних контор, затвердженого Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР вiд 12 
жовтня 1976р. N483.

5. Розпорядження Президента України «Про систему електронного     грошового обiгу 
в Українi» // «Голос України».- 7 травня 1992р. вiд 30 квiтня 1992року.

6. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних пластикових 
систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затверджене 
Постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 1997р. // «ЗіНАзБД».- 
1997.- Вип.5.- с.10-15; Вип.10.- с.5; 1998.- Вип. 4.- с.66-68.

7. Інструкція про міжбанківські розрахунки в Україні затверджена Постановою     
правління Національного банку України від 27.12.1999 р. №621 // Офіційний вісник 
України №5,с. 134, стаття 181 від 18.02.2000р.

8. Наказ ДПС України «Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації з 



697Р о з д і л  VII.  ФІНАНСОВЕ  ПРАВО

окремих питань застосування штрафних санкцій за порушення норм Податкового кодексу 
України» від 06.07.12 № 592.

9. Наказ Державної фінансової інспекції України «Про схвалення Концепції розвитку 
державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року» від 24.05.2005.

10. Наказ Державної фінансової інспекції України «Питання зміцнення фінансово-
бюджетної дисципліни» від 19.01.2011.

11. Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик посад керівників і спеціалістів 
Держфінінспекції, державних фінансових інспекцій в АР Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі від 17.08.2012 виданий державною фінансовою інспекцією України.

12. Н а з а р Ю.С., Н а з а р Т.Я., Порушення законодавства про бюджетну систему 
України: проблеми адміністративної відповідальності. Матеріали Міжнародних 
філософсько-економічних читань, Львів.  2009р.

13. Н а з а р Ю.С., Н а з а р Т.Я., Особливості встановлення фактичних обставин у 
справах про порушення законодавства про бюджетну систему України (стаття 164-12 
КУпАП). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Львів, 2010р.  

Періодичні видання
1. Бюлетень законодавства і юридичної практики України.
2. Бюлетень фінансово-податкового законодавства і практики його застосування. 

Офіційні матеріали Державної податкової служби України.
3. Бюлетень Міністерства Юстиції.
4. Казна України: Всеукраїнський науково-практичний журнал.
5. Фінансове право. Науковий журнал.
6. Фінансовий контроль: науково-практичний журнал.
7. Економіка. Фінанси. Право: науковий журнал.
8. Вісник податкової служби України.
9. Загальнонаціональна щотижнева газета «Юридичний вісник України».
10. Право України. Юридичний журнал, науково-практичне фахове видання.

Інформаційні ресурси
1. www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України.
2. www.kmu.gov.ua-офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
3. www.nbuv.gov.ua- електронний каталог Національної бібліотеки України ім.    Вер-

надського.
4. www.library.ukma.kiev.ua-електронний каталог наукової бібліотеки НаУКМА.
5. www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index – офіційний сайт Державної фінансової інспекції 

України.
6. http://www.president.gov.ua/.-Президент України : офіційне інтернет-представництво.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМ РОЗДІЛУ
Адміністрація (від лат.administratio – керування, управління) – 1) Розпорядчі органи 

державного управління; органи виконавчої влади. 2) Керівний персонал установи, 
підприємства, організації ( директор, завідувач тощо).

Аудит ( англ. audit, від лат. аuditus – слухання, слух )- 1) Перевірка офіційної 
бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо 
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення 
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достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству. 
Розрізняють зовнішній і внутрішній А. Зовнішній А. здійснюють незалежні особи ( 
аудитори), аудиторські фірми, переважно з ініціативи господарських суб’єктів, а також 
у випадках, передбачених чинним законодавством ( обов’язковий А.). Внутрішній А. 
є однією з форм внутрішнього фінансового контролю. Його здійснюють призначені 
внутрішні аудитори з метою інформування керівництва підприємства чи його засновників 
про ефективність фінансової діяльності загалом або окремих її сторін. 2) Підприємницька 
діяльність аудиторів ( аудиторських організацій ) щодо здійснення незалежних перевірок 
бухгалтерської звітності.

Асигнувати (від лат. assigno – призначаю) – відпускати, виділяти певну суму грошей 
для певної мети.

Аванс ( франц. , від – платити наперед) – 1) Грошова сума або майнова цінність, 
що видається в рахунок майбутніх платежів.2) Переносно – робити аванси – загравати; 
подавати надію.

Акциз (франц. , від лат. – обрізую)- в економіці – непрямий податок, здебільшого на 
предмети широкого вжитку, комунальні та транспорті послуги.

Акція ( від лат. – дія, дозвіл ) – 1) Цінний папір, що свідчить про внесення певного 
паю в підприємство і дає власникові право на дивіденд. 2) Дія, вчинена з будь-якою 
політичною, економічною або іншою метою.

Аргумент (лат., від – показую,виявляю) – 1) Підстава, доказ, які наводяться для 
обґрунтування , підтвердження чого-небудь. 2) Матем. А. функції – незалежна змінна 
величина.

Аргументація (лат. ) – наведення аргументів на користь чого-небудь.
Адвалерні ставки – це ставки, які встановлюються у відсотках до митної вартості 

товарів, що обкладаються.
Антидемпінгові ставки – це ставки, що становлять певну надбавку до звичайного 

імпортного мита. Застосовуються при ввезені на територію держави товарів за цінами 
більш низькими, демпінговими ( непридатними ) , ніж їх ціна у країні, яка ввозить, що 
погрожує підірвати основи вітчизняного виробництва.

Акредитив – форма розрахунків, за якої банк-емітент ( де відкрито рахунок 
клієнта) за дорученням свого клієнта ( платника) зобов’язаний виконати платіж третій 
особі ( бенефіціарові) за поставлені товари, надані послуги, тобто переказати кошти 
виконуючому банку ( банку бенефіціара ).

Авуари ( від франц.- майно) – 1) Різні активи( гроші, чеки, векселі, перекази, 
акредитиви), за рахунок яких можуть бути проведені платежі. 2) Засоби банку       ( його 
каса, рахунки в інших банках, цінні папери, що можуть бути легко реалізовані, векселі 
тощо), які є на його рахунках у закордонних банках в іноземній валюті.

Бюджет (англ. Budget,букв.-сумка) – 1) Затверджений у законодавчому порядку 
розпис доходів і видатків держави на певний строк. 2) План доходів і видатків установи, 
підприємства або окремої особи на певний період.

Бюджетне право України – це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють 
фінансові відносини, які виникають у зв’язку з бюджетною діяльністю.

Біржа – 1) Ринок оптової торгівлі товарами ( товарна Б.) або цінними паперами    ( 
фондова Б.).

Бюджетна класифікація визначена Законом України “Про бюджетну систему 
України” як єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків 
бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну 
порівняльність бюджетних даних. Структура бюджетної класифікації розробляється 
Кабінетом Міністрів і затверджується Верховною Радою України. Бюджетна класифікація 
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України складається з 4 розділів: Розділ I. Доходи бюджету; Розділ II. Видатки бюджету; 
Розділ III.Фінансування бюджету; Розділ  IV.Державний борг.

Банк – особливий економічний інститут, що акумулює тимчасово вільні кошти, надає 
кредит, здійснює грошові розрахунки, випускає в обіг гроші, цінні папери.

Банки – це установи, функцією яких є кредитування суб’єктів господарської діяльності 
та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення 
та інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного 
господарства, виконання валютних та інших банківських операцій.

Валюта – 1) Грошова одиниця країни. 2) Тип грошової системи, що діє в країні    ( 
золота, срібна, паперова). 3) Іноземні гроші, а також векселі, чеки тощо, використовувані 
в міжнародних розрахунках ( іноземна валюта ).

Вексель – письмове боргове зобов’язання встановленої форми, що дає власникові 
(векселедержателеві) незаперечне право вимагати від боржника                               ( 
векселедавця) сплати зазначеної у В. суми грошей у вказаний строк.

Гіпотеза (від грец. – основа, припущення) – 1) Наукове припущення, яке висувається 
для пояснення певних явищ дійсності. Переносно – будь-яке припущення, здогад. 2) 
Складова частина правової норми, що визначає умови, за наявності яких суб’єкти права 
здійснюють свої права й обов’язки, вказані в диспозиції норми.

Гарант – поручитель; той, хто дає гарантію.
Гарантія – порука, забезпечення.
Гривня – національна валюта України з 2 вересня 1996 року.
Депозит – гроші або цінні папери, що їх вносять до кредитних установ ( банків, 

ощадних кас) для зберігання;Д. називають також вклади в банках і ощадних касах.
Депозитарій – у міжнародному праві держава чи міжнародна організація, що бере 

на себе зобов’язання зберігати текст якогось міжнародного договору, документи про його 
ратифікацію, про приєднання до договору інших держав тощо.

Державна позика як форма державного кредиту характеризується тим, що тимчасово 
вільні грошові кошти населення, підприємств, установ і організацій залучаються до 
фінансування суспільних потреб шляхом випуску і реалізації облігацій, казначейських 
зобов’язань та інших видів державних цінних паперів.

Державне регулювання ринку цінних паперів – це здійснення державою комплексу 
заходів щодо впорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних 
та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Державний внутрішній борг України – це строкові боргові зобов’язання уряду 
України у грошовій формі.

Декларація – 1) Офіційне проголошення державою, міжнародними організаціями 
основних принципів, а також документ, у якому їх викладено; оголошення, заява приватної 
особи чи організації. 2) Заява платника податку про характер і розмір доходів. 3) Заява 
вантажоперевізника до митниці про кількість товару, його вагу, ціну, сорт для визначення 
мита. 4) Документ, що додається до грошових і цінних пакетів, які пошта надсилає за 
межі країни.

Демпінг – 1) Продаж товарів на зовнішніх ринках за викидними цінами, які значно 
нижчі, ніж витрати виробництва. 2) Д. валютний – знецінення валюти даної країни щодо 
валюти країни-імпортера.

Дисципліна – 1) Певний обов’язків порядок поведінки членів трудового колективу, 
громадян.

Дисциплінарний – той, що стосується дисципліни; д. проступок – проступок, 
стягнення за який накладається в порядку службової підлеглості; д. статут – офіційне 
положення, що визначає основи військової дисципліни;д. батальйон – особлива військова 
частина, в якій відбувають покарання засуджені військовослужбовці.
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Дивіденд – частина прибутку акціонерних товариств, яку щороку розподіляють між 
акціонерами за акціями.

Диференціація – поділ, розчленування цілого на якісно відмінні частини.
Дефіцит – 1) Перевищення видатків над доходами, пасиву балансу – над його 

активом. 2) Нестача матеріальних цінностей порівняно з потребою в них.
Дотація (лат. Dotation- дар, пожертвування, від лат. doto- наділяю)– асигнування з 

державного бюджету на покриття збитків, для збалансування нижчестоящих бюджетів, 
доплата.

Дисципліна фінансова ( платіжна) – дотримання встановлених термінів 
перерахування платежів за поставлену ( відвантажену) продукцію, виконані роботи чи 
надані послуги, а також своєчасна і повна сплата податків до бюджету та відрахувань 
до позабюджетних фондів, виконання кредитних зобов’язань перед банком. Різновид 
Д.ф.(п.) є касова дисципліна.

Диспозиція (лат. Disposition,від disponо – розташовую, розміщую ) – складова 
частина правової норми, яка визначає права й обов’язки учасників правовідносин.

Економіка (від грец.- житло і закон)- 1) Історично визначена сукупність суспільно-
виробничих відносин, що характеризують економічний лад суспільства, його базис, 
властивій певній суспільно-економічній формації.2) Народне господарство даної країни. 
3) Наука, що вивчає специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільної 
діяльності.

Економічний ( від грец.- господарський) – той, що стосується економіки або 
політичної економії; господарський, найвигідніший, раціональний; економічна політика – 
система економічних заходів, що їх здійснює держава.

Емісія – випуск банкнотів, непарових грошей і цінних паперів державними установами 
та акціонерними товариствами.

Емітент – установа або підприємство, що випускає в обіг цінні папери, банкноти або 
паперові гроші, тобто здійснює емісію.

Комерція – діяльність, пов’язана з реалізацією товарів.
Кошторис витрат – основний плановий документ, який визначає загальний обсяг, 

цільове надходження та використання, а також щоквартальний розподіл коштів, 
що відпускаються з бюджету на утримання бюджетних установ або здійснення 
централізованих заходів щодо соціального, господарського, екологічного, культурного та 
іншого будівництва.

Кошторисний процес – це процес складання кошторису. Він включає кілька етапів: 
складання, затвердження, виконання.

Кошторисно-бюджетне фінансування – це метод безповоротного, безвідплатного 
відпуску грошових коштів на утримання установ, що перебувають на повному фінансуванні 
з бюджету, на основі фінансових планів – кошторисів витрат.

Компенсація – 1) Відшкодування, винагорода за будь-що. 2) Спосіб припинення 
зобов’язань зарахуванням зустрічних вимог кредитора й боржника. 3) Нейтралізація 
зовнішніх впливів, що заважають правильній дії точних механізмів(К. компаса, маятника).

Кредит державний є відносинами вторинного розподілу вартості валового 
суспільного продукту і частини національного доходу. При державному кредиті взяті в 
борг грошові кошти надходять у розпорядження держави, перетворюючись в її додаткові 
фінансові ресурси.

Компетентний – 1) Досвідчений у певній галузі, якомусь питанні. 2)  Повноважний, 
повноправний у розв’язанні якоїсь справи.

Компетенція – коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи; коло 
питань, у яких дана особа має певні повноваження, знання, досвід.
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Контроль – 1) Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. 2) Установи, особи, 
що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність 
тощо. 3) Заключна функція управління.

Контрольний – той, що належить до контролю;перевірочний;К. пакет акцій – частка  
від загальної кількості акцій, що забезпечує її власникові вирішальний вплив на діяльність 
акціонерного товариства.

Казна – 1) Сховище грошей, коштовностей та інших матеріальних цінностей 
ханів, царів, князів, монастирів. 2) В умовах централізованих держав – сукупність їхніх 
фінансових ресурсів; те саме, що й фіск.

Казначейство – державний фінансовий орган, що відає касовим виконанням 
державного бюджету.

Контроль фінансовий – 1) Одна з форм управління фінансами, особлива сфера 
контролю, зумовлена формуванням і використанням фінансових ресурсів у всіх 
структурних підрозділах економіки держави. Передбачає перевірку господарських 
і фінансових операцій щодо їх законності, економічної доцільності та досягнення 
позитивних кінцевих результатів. Сферою К.ф. є господарські операції, здійснювані з 
використанням грошей, а в окремих випадках і без них (наприклад, бартерні угоди). К.ф. 
охоплює такі показники: виторг від реалізації продукції та інші надходження, основні види 
витрат, стан обігових коштів, активів і пасивів балансу, рентабельність, фінансовий стан 
і платоспроможність підприємства, розрахунки з бюджетом та кредитними установами. 
Залежно від часу проведення К.ф. буває попереднім, поточним (оперативним) і 
подальшим. 2) Контроль за введенням фінансової документації, її відповідністю 
встановленим нормам і правилам. 3) Фінансовий контроль – це цілеспрямована 
діяльність законодавчих і виконавчих органів публічної влади і недержавних організацій, 
спрямована на забезпечення законності, фінансової дисципліни і раціональності в 
ході мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і децентралізованих 
грошових фондів держави з метою найефективнішого соціально-економічного розвитку 
всіх суб’єктів фінансових правовідносин.

Категорія (від грец. – обвинувачення, ознака)– 1) філософ. Загальне поняття, 
яке відображає універсальні властивості і відношення об’єктивної дійсності, загальні 
закономірності розвитку всіх матеріальних, природних і духовних явищ. 2) Родове 
поняття, що позначає розряд предметів. 3) Група однорідних предметів, явищ, осіб.

Конверсія (від лат. conversio – перетворення, зміна) -1) Заміна раніше випущених 
державних позик новою, щоб продовжити строки кредиту й заміни умови позики. 2) Обмін 
валюти даної країни на іноземну.

Ліміт – 1) Крайній ступінь обмеження, максимальна кількість або норма чогось. 2) 
Встановлена сума коштів, матеріальних засобів, що їх господарські органи не повинні 
перевищувати.

Ліцензія – 1) Дозвіл, що надається державним органам на право ввезення товарів 
із-за кордону й вивезення їх за кордон. 2) Патентна Л. – надання права здійснювати і 
використовувати чиїсь винаходи, на які видано патент.

Міжнародний державний кредит – це сукупність відносин, у яких держава виступає 
на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника чи кредитора.

Мито – державний грошовий збір ( непрямий податок), що його справляють з 
юридичних і фізичних осіб у разі здійснення між ними або між ними та державою певних 
дій ( перелік їх визначає законодавство). М. справляють у разі виникнення спеціальних 
відносин ( укладення орендних договорів, передавання цінних паперів, оформлення 
в державних органах доручень тощо) або за здійснення комерційних операцій, у т.ч. 
пов’язаних із перевезенням товарів через державний кордон – увізне ( імпортне ) та 
вивізне (експортне ) М.
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Облігація – цінний папір, що дає власникові дохід у формі процента чи виграшу.
Об’єкт фінансових правовідносин – це фонди коштів, які формуються, 

розподіляються і використовуються внаслідок реалізації суб’єктивних прав фінансово-
кредитних органів і юридичних обов’язків другої сторони правовідносин. О.ф.п. пов’язаний 
з інтересом держави, яку представляє управомочений орган.

Право – система загальнообов’язкових правил, норм поведінки, що встановлюються 
і забезпечуються державою.

Принцип (від лат. рrincipium – начало, основа) – 1) Первоначало; те, що лежить в 
основі певної теорії науки. 2) Внутрішнє переконання людини; основне правило поведінки.

Політика ( від грец. – державна діяльність)– цілі й завдання, що їх ставлять суспільні 
класи в боротьбі за свої інтереси; методи і засоби досягнення цих цілей і завдань, а також 
діяльність органів державної влади й державного управління, яка відображає суспільний 
лад і економічну структура країни. П. називають концентрованим виразом економіки. П. 
відображає відносини між класами і націями всередині країниі на міжнародній арені.

Політичний – 1) Пов’язаний з політикою. 2) Державний, суспільно-правовий;п.лад, п. 
устрій – форма організації державної влади у країні.

Патент – 1) Документ, що посвідчує авторство на винахід та виключне право на 
використання його протягом певного строку. 2) Свідоцтво на право займатися торгівлею 
чи промислом. 3) П. консульський – документ, що видається консулові його урядом при 
призначенні в іншу країну і засвідчує надані повноваження.

Пеня – штрафна санкція за несвоєчасне виконання фінансових зобов’язань, що 
застосовуються в разі несвоєчасної сплати податків і податкових платежів, а також у 
разі затримання оплати одержаних товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг 
чи виконаних робіт. Нараховується у відсотках до суми невиконаного договірного 
зобов’язання за кожен день затримки.

Перестраховування – це система економічних відносин, за яких страховик частину 
відповідальності за взятими на себе ризиками передає іншим страховикам з метою 
утворення збалансованого страхового портфеля ( фактичного числа укладених угод ), 
забезпечення фінансової стабільності і рентабельності страхових операцій.

Рента – дохід з капіталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, 
не займаючись підприємницькою діяльністю; дохід у формі процента, одержуваного 
власниками грошового капіталу або держателями цінних паперів із твердим курсом.

Рефінансування державного боргу – це розміщення нових державних позик для 
погашення заборгованості за раніше випущеними державними позиками.

Резидент – 1) За часів середньовіччя – дипломатичний представник, що постійно 
перебував у даній країні. 2) Таємний уповноважений іноземної розвідки, який на території 
даної держави спрямовує діяльність своїх агентів. 3) Назва іноземців, що постійно живуть 
на території даної держави.

Репатріація – 1) Повернення емігрантів у країну, звідки вони походять, з поновленням 
їх у правах громадянства. 2) Повернення на батьківщину військовополонених і цивільних 
осіб, що опинилися за межами своєї країни внаслідок війни.

Реструктуризація (боргу) – угода кредитора з позичальником, який має труднощі з 
погашенням своїх фінансових зобов’язань, про нову схему їх погашення.

Система (від грец. – утворення, складення) -1) Порядок, зумовлений правильним 
розташуванням частин, стрункий ряд, зв’язане ціле. 2) Сукупність принципів, покладених 
в основу певного вчення. 3) Форма суспільного устрою ( напр., державна С.).4) Форма, 
спосіб побудови, організація чогось ( напр., виборча С.).5) Сукупність господарських 
одиниць, установ, організаційно об’єднаних в єдине ціле ( напр., С. кооперації).
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Суб’єктами фінансових правовідносин є юридичні особи і громадяни, які на 
підставі правових норм можуть бути учасниками фінансових правовідносин.

Суб’єкти фінансового права – це юридичні і фізичні особи, які мають 
правосуб’єктність, тобто можуть потенційно бути учасниками фінансових правовідносин, 
а суб’єкт фінансових правовідносин – це реальний учасник цих правових відносин.

Суб’єкт (від лат.subjectum- підкладене)– 1) Носій певного роду діяльності; джерело 
активності, спрямованої на об’єкт. 2) юрид. Особа або організація, що має певні права 
й обов’язки. 3) У граматиці – підмет. 4) У логіці – частина судження, що є поняттям про 
предмет, на який спрямована думка. 5) Переносно – презирлива назва особи, яку не 
хочуть називати.

Суб’єкти бюджетно-правових відносин – це учасники цих відносин, які виступають 
як сторони.

Суверенітет – незалежність держави, що полягає в її праві за власним розсудом 
розв’язувати свої внутрішні і зовнішні справи, без втручання в них будь-якої іншої 
держави. С. є необхідною політичною та юридичною ознакою держави.

Суверенний – той, що має суверенітет.
Санкція – 1) Схвалення. 2) Затвердження відповідним державним органом якогось 

акта, що надає йому сили закону. Так, тільки після С. прокурора може бути застосований 
арешт, обшук. 3) Складова частина статті закону, в якій визначено заходи державного 
впливу в разі невиконання державного закону. 4) С. карна – вид покарання за злочин. 
5) С. кредитна – встановлений правовими нормами захід економічного впливу, що 
його застосовує банк до порушників фінансової, касової, розрахункової або кредитної 
дисципліни. 6) С. міжнародно-правова – захід впливу ( економічний, політичний, 
військовий ), який застосовують щодо держави, яка не виконує міжнародні угоди.

Санація – 1) Оздоровлення.2) Збільшення кредиту, надання субсидій та інші 
фінансові заходи держави або банків з метою допомоги великим підприємцям, компаніям, 
які перебувають під загрозою збанкрутування.

Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 
визначений період страхування. Конкретні розміри страхових сум і страхових тарифів 
установлюються окремими нормативними актами зі страхування.

Страхування – це система особливих грошових відносин, що займає проміжну ланку 
між фінансовими і кредитними відносинами. Кошти, мобілізовані шляхом страхування, 
утворюють особливі фонди цільового призначення – страхові фонди.

Стадії кошторисного процесу  можна визначити як відокремлено самостійні закінчені 
етапи діяльності державних органів ( посадових осіб ), у результаті проходження яких 
індивідуальний фінансовий план переходить з одного якісного стану в інший: складання 
кошторису – затвердження – виконання.

Тариф – система ставок, за якими оплачують виробничі й невиробничі послуги, 
працю тощо ( напр., Т. транспортні, комунальні, митні, оплати праці).

Фінанси (франц. Finance, від лат. Finantia- платіж) – система грошових відносин тієї 
чи іншої держави. Ф. державні – сукупність усіх коштів, що є в розпорядженні держави; 
соціально-економічна суть Ф. зумовлюється характером економічного ладу суспільства 
та його політичної надбудови ( держави).

Фіск – 1) У  Стародавньому Римі – військова каса, орган управління імператорськими 
помістями і конфіскованим майном, а також загальнодержавний і податковий центр. 2) В 
юридичній літературі – державна казна.

Фонд – 1) Запаси, ресурси, нагромадження; капітал. 2) Кошти або матеріальні 
засоби, призначені для якої-небудь мети. 3) Цінні папери, що дають прибуток.

Функції страхування – відновлювальна, попереджувальна, ощадна та контрольна.
Функція – діяльність, обов’язок, робота, призначення.
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Юридичний акт – це життєві обставини, з якими правова норма пов’язує виникнення, 
зміну або припинення правовідносин.

Юридичний вчинок – це правомірна дія, з якою фінансово-правова норма пов’язує 
юридичні наслідки в силу самого факту вольової дії.

Юридичні факти – дії у фінансових правовідносинах можуть поділятися на 
правомірні і неправомірні.

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

Стаття 67. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 
встановлених законом.

Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації 
про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету 
та амністії.

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:
…
4) затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль за 

виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;…
12) надання згоди на призначення Президентом України Прем’єр-міністра України;…
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним 

державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних  
держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним 
бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;…

15) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення 
і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених цією Конституцією;…

18) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за 
поданням Президента України…

Стаття 92. …Виключно законами України встановлюються:
1) Державний бюджет України і бюджетна система України;система оподаткування,податки 

і збори;засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та 
інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на 
території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього 
боргу;порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи…

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і 
неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними 
громадами.

Виключно законом про Держаний бюджет України визначаються будь-які видатки держави 
на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

Держава прагне до збалансованості бюджету України.
Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.
Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою 

України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.
Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради 

України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом 
закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.

Стаття 97. Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до Верховної Ради 
України звіт про виконання Державного бюджету України.

Поданий звіт має бути оприлюднений.
Стаття 98. Контроль за використання коштів Державного бюджету України від імені 

Верховної Ради України здійснює Рахункова палата.
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Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня.
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку 

держави – Національного банку України.
Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-

кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
Стаття 106. Президент України:
…
12) призначає половину складу Ради Національного банку України;
…
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення 

своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби…
Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення 

внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів 
Президента України;

…
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; 

політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, 
охорони природи, еокологічної безпеки і природокористування;

…
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання 

затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній 
Раді України звіт про його виконання;

…
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної 

справи…
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
…
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм…
Стаття 138. До відання Автономної Республіки Крим належить :
…
4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на 

основі єдиної податкової і бюджетної політики України…
Стаття 142.  Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме 

і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої 
спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах 
об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або 
для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, 
створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, 
фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, 
що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені 
ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; 
затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх 
виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць 
і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; 
забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ706

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також 
здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені 
законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного 
розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і 
обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу 
між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених 
на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і 
культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом 
до їхньої компетенції. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження 
органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за 
рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету 
у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає органам 
місцевого самоврядування відповідні об’єкти державної власності. 

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 
виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

ТЕСТИ
1. Який чинник не має визначального впливу на формування завдання і функцій 

держави у сфері моделювання ринкових відносин:
а) грошова система;
б) культурна політика;
в) фінансова система;
г) соціальна політика.
2. Державна політика у фінансовій сфері здійснюється:
а) Президентом України;
б) Кабінетом Міністрів;
в) Верховною Радою України;
г) Органами Державного казначейства.
3. Хто наділений значними повноваженнями в галузі управління фінансами і 

забезпечує: проведення фінансової, цінової, інвестиційної і податкової політики; 
розроблення проекту Закону про Державний бюджет України; виконання затвердженого 
Державного бюджету України; надання звіту про виконання Державного бюджету України?

а) Президент України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України;
г) Національний банк України.
4. Функціонування грошового ринку, статус національної валюти, іноземних валют на 

території України установлюються виключно…
а) правами;
б) нормами;
в) законами;
г)  підзаконними актами.
5. До місцевих органів виконавчої влади належать:
а) місцеві державні адміністрації;
б) сільські, селищні, міські ради;
в) виконавчі комітети місцевих рад;
г) вірним є все наведене.
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6. Голови місцевих державних адміністрацій:
а) призначаються Прем’єр – міністром України;
б) призначаються Президентом України;
в) обираються територіальною громадою;
г) правильної відповіді немає.
7. Хто призначає голову Рахункової палати України:
а) Президент України;
б) Прем’єр- міністр;
в) Верховна Рада України;
г) Міністр фінансів України.
8. Міністерство фінансів України – центральний орган виконавчої влади, під-

порядкований:
а) Кабінету Міністрів України;
б) Верховною Радою України;
в) Президентом України;
г) Органами Державного казначейства.
9. Фінансовий контроль включає:
а) контроль за дотриманням фінансово – господарського законодавства;
б) оцінку ефективності касово – розрахункових операцій;
в) оцінку доцільності зроблених витрат;
г) делегування відповідальності за окремими ділянками фінансової роботи.
10. Органи виконавчої влади України, які здійснюють фінансовий контроль:
а) Адміністрація Президента України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Комерційні банки;
г) Аудиторські фірми.
11. Фінансове право – це:
а) галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють суспільні відносини, що 

виникають у процесі формування, розподілу й використання грошових фондів держави 
та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації їх завдань та 
функцій;

б) юридичний інститут, що містить правові норми щодо регулювання фінансової 
діяльності держави;

в) галузь права, яка містить юридичні норми, що регулюють відносини, які виникають 
у процесі формування доходів держави та органів місцевого самоврядування.

12. Аудиторська фірма – це:
а) Юридична особа, що створена відповідно до законодавства і здійснює виключно 

аудиторську діяльність ;
б) Юридична або фізична особа, що створена відповідно до законодавства і здійснює 

виключно аудиторську діяльність;
в) Юридична особа, що створена відповідно до законодавства і здійснює будь-яку 

контрольну діяльність.
13. До функцій фінансів не належить функція: 
а) стимулювання;
б) розподілу;
в) використання.
14. Найважливішим методом фінансового контролю є:
а) перевірка;
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б) ревізія;
в) моніторинг.
15. Бюджетно-правові норми роз приділяються на :
а) матеріальні і процесуальні;
б) матеріальні нематеріальні;
в) процесуальні і муніципальні.
16. Слово “ бюджет ” у перекладі означає:
а) скарбниця;
б) шкіряний мішок;
в) корзина.
17. Бюджет виступає як:
а) політична категорія;
б) соціальна категорія;
в) всі відповіді вірні.
18. Фінансово – правові норми залежно від способу впливу бувають:
а) імперативні, диспозитивні;
б) заборонні, зобов’язуючі;
в) заборонні, процесуальні.
19. До структури фінансово-правових відносин не належить:
а) зміст;
б) об’єкт;
в) санкція.
20. Термін проведення ревізії повинен становити:
а) терміну проведення ревізії не встановлено;
б) не більше 30 днів;
в) 2 місяці.
21. Залежно від змісту податково-правові норми поділяються на:
а) фінансові і організовані;
б) матеріальні і процесуальні;
в) спеціальні і загальні;
г) довільні і примусові.
22. Що виступає об’єктом регулювання у податкових правовідносинах:
а) все матеріальне, що регулюється нормами податкового права;
б) держава;
в) грошові кошти платників, які надходять до бюджету;
г) податкові документи.
23. Один з принципів у системі оподаткування:
а) соціальна справедливість;
б) матеріальність;
в) невизначеність;
г) всі відповіді правильні.
24. Одна з функцій податків:
а) саморегулююча;
б) фіскальна;
в) виконавча;
г) законодавча.
25. На які групи поділяються доходи бюджету від загальнодержавних податків і зборів 

у процесі їх розподілу між окремими ланками бюджетної системи:
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а) податкові і неподаткові надходження;
б) податкові і неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, офіційні 

трансферти;
в) закріплені і регулюючі доходи;
г) загальнодержавні податки та місцеві податки і збори.
26. Кошторис – це:
а) бюджетні асигнування, розподілені поквартально і постатейно;
б) плановий документ, в якому встановлюються обсяг бюджетних асигнувань, їх 

постатейний і поквартальний розподіл;
в) розпис доходів і видатків, збалансованих у часі з поквартальним розподілом;
г) плановий документ з переліком бажаних витрат і можливих надходжень певної 

бюджетної установи, їх постатейний і поквартальний розподіли.
27. Методами податкового права є :
а) імперативний;
б) диспозитивний;
в) рекомендаційний;
г) субординаційний.
28. Норми бюджетного права, що регламентують порядок закріплення доходів і 

витрат за різними ланками бюджетної системи, називаються :
а) матеріальними;
б) процесуальними;
в) постійно діючими;
г) періодично діючими.
29. Функціями науки фінансового права є:
а) аналітична;
б) критична;
в) прогнозуюча;
г) всі відповіді правильні.
30. Бюджетне право – це:
а) сукупність правових норм, що регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності ;
б) документ, в якому доходи і видатки бюджету розподілені за відповідними 

класифікаційними ознаками;
в) визначення ймовірних показників доходів і видатків бюджету на перспективу;
г) план розподілу за часом руху бюджетного процесу.
31. Сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного устрою країни 

і порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетів, що входять у 
бюджетну систему країни, являє собою :

а) бюджетне право;
б) бюджетне регулювання;
в) бюджетне планування;
г) бюджетне прогнозування.
32. Функція бюджету, реалізована через систему витрат, які повинні здійснювати 

в інтересах економічного і соціального розвитку держави та задоволення потреб 
населення, називається :

а) акумулятивною функцією;
б) розподільчою функцією;
в) контрольною функцією;
г) стимулюючою функцією.
33. Бюджетні установи в особі їх керівників, уповноваженні на отримання бюджетних 

асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків з бюджету, називаються 
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а) розпорядниками бюджетних коштів;
б) одержувачами бюджетних коштів;
в) керівниками бюджетних коштів;
г) набувачами бюджетних коштів.
34. Головними розпорядниками коштів державного бюджету за бюджетними 

призначеннями, передбаченими бюджетом Автономної Республіки Крим, можуть бути:
а) органи, уповноважені відповідно Верховною Радою України, Президентом України, 

Кабінетом Міністрів України, забезпечувати їх діяльність, в особі їх керівників, а також 
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади;

б) уповноважені юридичні особи, які забезпечують діяльність центральних органів 
управління, в особі їх керівників;

в) Конституційний Суд України, Верховний Суд України та інші спеціалізовані суди. 
35. Затвердження  Державного бюджету України та внесення змін до нього; контроль 

за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішень щодо звіту про його 
виконання це повноваження:

а) Кабінету Міністрів України;
б) Президента України;
в) Верховної Ради України;
г) Рахункової палати.
36. Відповідно до Бюджетного кодексу України витрати бюджету це:
а) видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу;
б) кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених 

відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та 
повернення надміру сплачених до бюджету сум;

в) загальна сума заборгованості держави;
г) перевищення видатків бюджету над його доходами.
37. Види податків і зборів (обов’язкових платежів), що справляються на території 

України:
а) загальнодержавні податки і збори; 
б) місцеві податки і збори;
в) державне мито;
г) податок на додану вартість.
38. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:
а) Верховна Рада України;
б) Рахункова палата;
в) Президент України;
г) Кабінет Міністрів України 
39. Основною функцією центрального банку держави – Національного банку 

України є:
а) здійснення емісії національної валюти;
б) визначення системи, порядку і форм платежів;
в) забезпечення стабільності грошової одиниці;
г) здійснення банківського регулювання та нагляду.
40. Складовими частинами бюджету можуть бути:
а) податкові надходження;
б) трансферти;
в) загальні і спеціальні фонди;
г) доходи від власності та підприємницької діяльності. 
41. Бюджети місцевого самоврядування це:
а) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об”єднань;



711Р о з д і л  VII.  ФІНАНСОВЕ  ПРАВО

б) бюджети міст та їх об”єднань;
в) план формування та використання фінансових ресурсів територіальних громад 

міст та сіл;
г) єдине систематизоване згрупування доходів та видатків за ознаками економічної 

самостійності.
42. Зведений бюджет це:
а) сукупність державного та місцевих бюджетів;
б) сукупність показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування 

економічного та соціального розвитку держави;
в) бюджети територіальних громад;
г) план формування завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади 

протягом бюджетного періоду.
43. Видатки бюджету це:
а) кошти на погашення основної суми боргу;
б) кошти,що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених 

відповідним бюджетом за вийнятком коштів на погашення основної суми боргу;
в) загальна сума заборгованості держави;
г) кошти на повернення надміру сплачених до бюджету сум.
44. Матеріальною та фінансовою основою місцевого самоврядування є:
а) рухоме і нерухоме майно;
б) доходи місцевих бюджетів;
в) позабюджетні цільові кошти, земля, природні ресурси;
г) рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові кошти, 

земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районі у містах.

45. Контроль за виконанням державного бюджету України належить до повноважень:
а) Кабінету Міністрів України;
б) Верховної Ради України;
в) Рахункової палати України;
г) податкової служби України.
46. Бюджетна система України це:
а) єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету;
б) бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст;
в) сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з врахуванням 

економічних відносин, державного устрою;
г) сукупність державного бюджету та бюджетів різних рівнів.
47. Місцеві бюджети:
а) включаються до бюджету Автономної Республіки Крим;
б) включаються до Державного бюджету;
в) є самостійними;
г) включаються до бюджетів вищого рівня.
48. Загальнодержавні податки і збори встановлюються:
а) Податковою службою України;
б) Рахунковою палатою України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Верховною Радою України.
49. Прийняття рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України 

належить до компетенції:
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а) Кабінету Міністрів України;
б) Контрольно-ревізійної служби України;
в) Верховної Ради України;
г) Рахункової палати України.
50. Емітент це:
а) випуск банкнот, паперових грошей і цінних паперів державними установами та АТ;
б)  юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в 

особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні 
цінні папери та бере на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками;

в) приватна установа ,що здійснює емісію;
г) це тільки державна установа або підприємство, що випускає в оббіг цінні папери 

та паперові гроші;
51. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою ніж:
а) 1гривня;
б) 10 копійок;
в) 1 копійка;
г) немає правильної відповіді.
52. Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Міністерство фінансів України;
в) Верховна Рада України;
г) держава в особі Міністерства фінансів України;
53. Порядок та правила проведення обов”язкового страхування, форми типового 

договору, особливі умови ліцензування, розміри страхових сум та максимальні розміри 
страхових тарифів встановлює:

а) Верховна Рада України;
б) Моторне страхове бюро;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Об”єднання страховиків України.
54. Реєстрація випуску цінних паперів повинна бути проведена:
а) не пізніше як за 20 днів з моменту подачі заяви;
б) не пізніше як за 10 днів з моменту дачі дозволу на випуск цінних паперів;
в) протягом 30 днів після отримання заяви;
г)  не пізніше як за 14 днів з моменту дачі дозволу на випуск цінних паперів.
55. Не є видом обов”язкового страхування:
а) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок 

інфікування вірусом імунодифіциту людини при виконанні ними службових обов”язків;
б) страхування спортсменів вищих категорій;
в) страхування відповідальності морського судновласника;
г) страхування кредитів (у т. ч. відповідальності позичальника за непогашення 

кредиту).
56. Франшиза – це:
а) ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 

страхування;
б) частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страху-

вання;
в) страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах страхової суми;
г) грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов’язаний 

провести виплату при настанні страхового випадку.
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57. Національний банк України здійснює такі операції:
а) купує та продає на вторинному ринку цінні папери;
б) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
в) здійснює емісію національної валюти;
г) здійснює банківське регулювання та нагляд. 

ЗАВДАННЯ
1. Державна податкова інспекція встановила податкове зобов’язання ТОВ “ Мрія” 

з податку на додану вартість у розмірі 25000 гривень. ТОВ “ Мрія ” не погоджується 
сплачувати зазначену суму податку і намагається її оскаржити. 

Яким нормативним актом визначається процедура оскарження рішень та дій 
контро люючих органів? Чи може ДФС стягнути суму неузгодженого податкового 
зобов’язання?

2. Місцева державна адміністрація відмовилася друкувати у ЗМІ інформацію про 
виконання місцевого бюджету до 1 березня року, що наступає за роком звіту, посилаючись 
на те, що на законодавчому рівні не закріплено обов’язку місцевої держадміністрації 
звітуватися про виконання місцевого бюджету, до того ж, на думку адміністрації, 
інформація про виконання державного бюджету за рік є таємною і не підлягає публікації. 

Дайте правову  оцінку діяльності місцевої державної адміністрації.
3. За підсумками виконання Державного бюджету України за результатами трьох 

кварталів фактичне перевищення показників доходів, врахованих у розписі Державного 
бюджету України на відповідний період, склало більш ніж 15 відсотків. Комітет Верховної 
Ради України з питань бюджету ініціював проект закону про внесення змін до закону про 
Державний бюджет України. 

Оцініть дії комітету. Вкажіть, які дії він може здійснити в ситуації, яка склалася?
4. У зв’язку зі скороченням дохідної частини Державного бюджету України депутатами 

для розгляду у Верховній Раді України були подані пропозиції про внесення змін до 
закону про Державний бюджет на поточний рік, згідно з якими збільшувалися ставки 
деяких податків. 

Проаналізуйте ситуацію. Який існує порядок внесення змін до закону про Державний 
бюджет України.

5. При формуванні доходів селищного бюджету на наступний рік сільська рада 
планувала отримати такі надходження: а) прибутковий податок з громадян;б) плату за 
землю;в) державне мит;г) надходження від штрафів;д) комунальний податок;е) податок 
на додану вартість;ж) ринковий збір; з) акцизний збір; і) фіксований сільськогосподарський 
податок;к) плата за торговий патент.

Які з цих платежів не можуть бути зараховані до сільського бюджету і чому? Назвіть 
нормативну базу, що регулює формування бюджетів місцевого самоврядування. Які 
ще джерела направляються на формування бюджетів місцевого самоврядування?

6. Пану Петренку А.В. належать на праві власності гараж та двокімнатна квартира, 
які він використовує так: гараж здає в оренду по цивільно-правовому договору ТОВ 
“Липниця”; квартиру використовує, як готель.

Встановіть під об’єкти яких податків підпадають дії п. Петренка? Визначте 
податкового агента та його податкові обов’язки. 

7. Відділом державної виконавчої служби було надіслано запит до комерційного 
банку із проханням надати інформацію про наявність коштів на поточному рахунку та 
здійсненні операції протягом останнього місяця клієнтом банку – ТОВ “Каштан ”, яке є 
боржником у відкритому виконавчому впровадженні.
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Чи повинен комерційний банк надати відповідну інформацію відділу державної 
виконавчої служби?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Підприємство щомісячно сплачує страхові внески за страхування здоров’я (ме-

дичне страхування ) своїх найманих працівників. Чи включаються суми страхових внесків 
до загального місячного оподатковуваного доходу найманих працівників?

2. Фізична особа відкрила депозитний рахунок в банку, на який поклала 15 000 грн. 
Чи оподатковується сума депозиту, внесеного фізичною особою до установи банку?

3. У нашій країні ставлення до фінансового контролю впродовж останніх років 
неоднозначне і мінливе, особливо при виникненні складних проблем на шляху фінансово-
економічних перетворень. Як би ви оптимізували цей процес?

4. Якою є специфіка ролі держави у здійсненні фінансової діяльності? Яку відпо-
відальність вона несе за виконання фінансової діяльності? Чи є її роль виключно 
головною серед інших органів, що здійснюють фінансову діяльність?

5. Чи було б доцільно звузити коло органів, що здійснюють фінансову діяльність? 
Якщо так, то яким чином і яка користь від цього?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Поняття, предмет і методи фінансового права України.
2. Загальна характеристика галузі фінансового права.
3. Система фінансового права.
4. Джерела фінансового права.
5. Поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст.
6. Принципи фінансової діяльності держави.
7. Методи фінансової діяльності держави.
8. Система фінансів держави.
9. Правова форма фінансової діяльності держави.
10. Поняття та зміст фінансової діяльності держави.
11. Фінансово-правова компетенція органів загальної компетенції.
12. Фінансово-правова компетенція органів виконавчої влади спеціальної компетенції.
13. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування.
14. Класифікація, форми та особливості здійснення фінансового контролю.
15. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної 

контрольно-ревізійної служби України.
16. Правовий статус та контрольно-фінансові повноваження органів Державної 

фіскальної служби України.
17. Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових ринків в Україні.
18. Поняття, предмет, суб’єкти бюджетних правовідносин
19. Загальна характеристика Бюджетного кодексу України.
20. Особливості Бюджетного кодексу.
21. Бюджетна система України.
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КРОСВОРДИ 
Кросворд  7.1.1

По вертикалі: 1. Галузь права, яка регулює відносини в сфері фінансової діяльності.
По горизонталі: 1. Економічні інструменти розподілу та перерозподілу національного 

доходу. 2. Загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються затрати виробництва. 
3. Принцип фінансової діяльності держави. 4. Принцип фінансової діяльності держави. 5. Фі-
нансовий метод. 6. Принцип фінансової діяльності держави. 7. Джерело фінансового 
права. 8. Засіб документального викриття недостач, привласнень. 9. Фінансовий метод. 
10. Метод формування грошових ресурсів. 11.  Орган управління державними фінансами 
України. 12. Метод формування грошових ресурсів. 13.  Обстеження і вивчення окремих 
ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх 
підрозділів. 14. Складова структура фінансово-правової норми.

Кросворд 7.2.1

1
1 Ф І Н А Н С И

2 Г Р О Ш І
3 П Л А Н О В І С Т Ь

4 Г Л А С Н І С Т Ь
5 Л І З И Н Г
6 С А М О С Т І Й Н І С Т Ь

7 З А К О Н
8 Р Е В І З І Я
9 О Р Е Н Д А

10 П О Д А Т О К
11 П Р Е З И Д Е Н Т

12 Ш Р А Ф
13 П Е Р Е В І Р К А

14 Г І П О Т Е З А

4
А
В
І
З 2 1 3

2 Б О Н У С 1 Б А Н К О М А Т
К 3 А В А Л Ь К

4 А Ж У Р Т
5 З А С Т А В А

6 Е М І С І Я
7 Р Е З И Д Е Н Т И
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По вертикалі: 1. Еквівалентний обмін товарами на безготівковій основі. 2. Назва 
президентського підзаконного акту. 3. Документ, який складається за наслідками ревізії. 
4. Офіційне письмове банківське повідомлення про виконання розрахункової операції.

По горизонталі: 1. Електронний термінальний пристрій призначений для одержання 
клієнтами готівки зі свого рахунку. 2. Додаткова винагорода, премія. 3. Вексельне 
доручення. 4. Стан бухгалтерського обліку, коли всі записи у рахунках роблять у день 
здійснення господарських операцій. 5. Спосіб забезпечення зобовязання у випадку 
надання кредитів. 6. Випуск в обіг грошей і цінних паперів. 7. Юридичні особи, субєкти 
підприємницької діяльності, які складають окремий баланс.

Кросворд 7.3.1

По вертикалі: 1. Одне ціле, що складається з багатьох частин; сукупність, 
взаємозвязок і взаємодія фінансових інститутів.

По горизонталі: 1. Перевірка стану підприємств на місцях. 2. Складова структури 
фінансово-правової норми. 3. Інша назва вибіркової ревізії. 4. Метод фінансового 
контролю. 5. Метод фінансового контролю. 6. Скорочена назва профільного фінансового 
міністерства. 7. Один із важелів фінансового механізму. 

Кросворд 7.4.1

1
1 І Н С П Е К Ц І Я

2 Д И С П О З И Ц І Я
3 Ч А С Т К О В А
4 П О Т О Ч Н И Й

5 П О П Е Р Е Д Н І Й
6 М І Н Ф І Н

7 С А Н К Ц І Я

6
7 М

1 С П Е Ц І А Л Ь Н О Ї
Р Н 8
Е Ф Х
З І А

9 И Н 2 В Р У
З Д А
А Е К

3 К А З Н А Ч Е Й С Т В О
О Т Е
Н Р
А 4 З А Г А Л Ь Н О Ї

5 К А Б М І Н М
И
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По горизонталі: 1. Органи якої компетенції, створені державою і наділені повно-
важеннями винятково для здійснення фінансової діяльності? 2. Абревіатура Органу 
загальної компетенції, який затверджує бюджет і вносить зміни до нього. 3. Центральний 
орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах 
казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання 
бюджетів. 4. Органи якої компетенції здійснюють свою діяльність у багатьох напрямах, 
водночас реалізують і фінансову, що не є для них основною чи єдиною? 5. Скорочена 
назва Вищого органу виконавчої влади, який забезпечує: проведення фінансової, 
цінової, інвестиційної і податкової політики; розроблення проекту Закону про Державний 
бюджет України; виконання затвердженого Державного бюджету України; надання звіту 
про виконання Державного бюджету України.

По вертикалі: 6. Скорочена назва Центрального органу виконавчої влади з 
управління фінансами. 7. Один із суб’єктів законодавчої ініціативи. 8. За ….. діяльності, 
повноваженнями в галузі фінансової діяльності всі органи, що беруть участь у ній, 
поділяють на дві групи. 9. Чим регулюються найважливіші питання у фінансовій сфері?

Кросворд 7.5.1

По вертикалі: 1. Закріплена законом форма нагромадження та витрачення коштів 
з метою забезпечення функцій державної влади. 2. Спеціальний орган, який віддає зби-
рання державних доходів і їх витрачення відповідно до державного бюджету. 3. Кошти, 
одержані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших 
держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі. 4. Назва 
документу, який оформлюється після перевірки.

По горизонталі: 1. Один із принципів бюджетної системи України. 2. Термінові угоди 
на біржах за фіксованою на момент підписання угоди ціною з виконанням операцій 
через певний проміжок часу. 3. Допомога в грошовій формі чи натуральному вираженні, 
що надається державою з державного чи місцевих бюджетів. 4. Джерело поповнення 
бюджету. 5. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця. 
6. Особливий вид асигнувань з державного бюджету.

2
1 К 3

1 З Б А Л А Н С О В А Н І С Т Ь
2 Ф Ю Ч Е Р С З Р

3 С У Б С И Д І Я Н А
4 П Л А Т Е Ж І А Н

5/4 В Е К С Е Л Ь Ч С
6 Д О Т А Ц І Я Е Ф

О Й Е
В С Р
І Т Т
Д В И
К О
А
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ПРАВОВІ ДИКТАНТИ

Правовий диктант 1

1. Під податком і збором до бюджетів та цільових фондів слід розуміти обов’язковий 
внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний 
платниками у порядку і на умовах, що визначаються Законами України.

2. За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поділяються на три групи: 
податки на споживання, майно і доходи.

3. До функцій податків належать: фіскальна, регулююча, стимулююча, конт-
ролююча.

4. За формою оподаткування всі податки поділяються на прямі і непрямі.
5. Залежно від рівня державних структур податки поділяються на загальнодержавні 

і місцеві.
Правовий диктант 2

1. Громадський фінансовий контроль здійснюють громадські організації.
2. Об’єктом фінансового контролю є фінансова діяльність фінансово-кредитних інс-

титутів, які здійснюють фінансову діяльність.
3.  Головним завданням фінансового контролю є підтримання фінансової дисцип-

ліни та запобігання фінансовим правопорушення.
4. Фінансовий контроль застосовується у сферах, у яких функціонують фінанси.

Правовий диктант 3

Органи місцевого самоврядування правомочні розглядати й вирішувати питання 
у галузі фінансової діяльності, віднесені Конституцією України, Законом України “Про 
місцеве самоврядування” та іншими законами до їх відання. Сільські, селищні, міські 
ради володіють такими повноваженнями : складання проекту місцевого бюджету, подання 
його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету;щоквартальне 
подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету: підготовка і 
подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників 
і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів; здійснення в 
установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету.

Правовий диктант 4

Державну політику у фінансовій сфері здійснює Верховна Рада України. Органи 
виконавчої влади, що здійснюють управління фінансами поділяються на:1) органи 
управління загальної компетенції;2) органи управління спеціальної компетенції. 
Президент України представляє на затвердження Верховній Раді кандидатуру Голови 
Національного банку України. До місцевих бюджетів належать: бюджет Автономної 
Республіки Крим;обласні, районні бюджети; бюджети районів у містах та бюджети 
місцевого самоврядування.
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Правовий диктант 5

Фізична або юридична особа, яка виконує функції посередника, здійснює певні дії від 
імені іншої особи, це – агент. Продаж товарів і майна з публічного торгу покупцеві, який 
запропонував найвищу ціну , це –  аукціон. Згідно з Конституцією України бюджетний 
період починається 1 січня і закінчується  31 грудня. Відповідно до Конституції України 
грошовою одиницею України є гривня. Шкода, заподіяна особистим немайновим 
правам суб’єкта оподаткування, яка призвела або може призвести до збитків, що мають 
матеріальне вираження, це – моральна шкода.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК З ДИСЦИПЛІНИ                                        
«ФІНАНСОВЕ ПРАВО»* 

1. Поняття, зміст та методи фінансової діяльності Української держави.
2. Фінансова система України та її склад.
3. Система і правове положення державних органів, що здійснюють фінансову діяль-

ність.
4. Повноваження Державної фіскальної служби у сфері фінансової діяльності.
5. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування.
6. Поняття, предмет та метод фінансового права України як галузі права.
7. Система і джерела фінансового права України.
8. Правові основи фінансового  контролю в Україні.
9. Види і організаційно-правові форми фінансового контролю.
10.  Методи фінансового контролю.
11.  Загальнодержавний фінансовий контроль.
12.  Правовий статус та повноваження спеціалізованих органів фінансового контролю 

в Україні:
• Фінансовий контроль Рахункової Палати України.
• Фінансовий контроль державної фінансової інспекції України.
• Фінансовий контроль органів державної фіскальної служби.

13.  Відомчий фінансовий контроль.
14. Контрольні повноваження у сфері фінансової діяльності Комітетів Верховної Ради 

України (Комітету з питань бюджету, Комітету з питань фінансів і банківської діяльності,  
Комітету з питань податкової та митної політики). 

15.  Аудит – як вид незалежного фінансового контролю в Україні.
16.  Поняття, правова природа і зміст бюджету. Політичне, економічне та соціальне 

значення бюджету.
17.  Поняття, предмет і система бюджетного права України. 
18.  Джерела бюджетного права України.
19.  Бюджетна класифікація.
20.  Дефіцит та профіцит бюджету.
21.  Бюджетний процес та його учасники.
22.  Місцеві бюджети.
23.  Поняття міжбюджетних трансфертів.
24.  Розпорядники бюджетних коштів, завдання та характеристика діяльності.
25.  Правове регулювання державних видатків.
26.  Правова природа податку, його характерні ознаки та елементи.
27.  Податкове право та податкові правовідносини: поняття, зміст та особливості.
28.  Податкова система України: правові основи, зміст та принципи. Система податків 

в Україні.
29.  Загальнодержавні податки:

•  Екологічний податок.
•  Акцизний податок.

* У разі потреби, наприклад питанні окремого навчального курсу з  “Фінансового права”, 
ці модульно-контрольні завдання можна скласти за такою схемою: питання з тем – озна-
чення словникових понять – тести – завдання – кросворд –  правові диктанти.

Питання, як і п’ять тем розділу «Фінансове право», розраховані на скорочену програ-
му вивчення цієї дисципліни. 
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• Податок на додану вартість.
• Мито.

30.  Загальнодержавні збори:
• Військовий збір.
• Збір за першу реєстрацію транспортного засобу.
• Збір за спеціальне використання води.
• Збір за розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

31.  Місцеві податки та збори:
• Єдиний податок.
• Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
• Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
• Збір за місця для паркування транспортних засобів.
• Туристичний збір.

32.  Податкова звітність: податкова декларація.
33. Облік платників податків. 
34.  Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.
35. Адміністративна відповідальність за порушення фінансового законодавства.
36. Кримінальна відповідальність за порушення фінансового законодавства.
37. Фінансові санкції за порушення фінансового законодавства.
38. Кваліфікаційні ознаки податкового правопорушення.
39.  Поняття та структура фінансово-кредитної системи України.
40.  Правовий статус Національного банку України.
41.  Поняття банківської діяльності. Види банківських операцій.
42.  Правові основи грошового обігу в Україні.
43.  Порядок ведення касових операцій .
44.  Поняття та види безготівкових розрахунків та їх правові основи.
45.  Валютне законодавство України. Поняття валютного регулювання та валютного 

контролю.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Екологічне право, довкілля, навколишнє природне середовище, природні ресурси, 

екологічні права, екологічні обов’язки, земля, надра, вода, ліси, атмосферне повітря, 
тваринний і рослинний світ.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Донести до студентів суть і вагомість галузі екологічного права, оскільки її норми 

регулюють життєво важливі суспільні відносини у сфері охорони, використання і 
відновлення природних ресурсів.

ПЛАН
1. Поняття і джерела екологічного права.
2. Право власності на природні ресурси.
3. Об’єкти та принципи правової охорони довкілля.
4. Екологічні права та обов’язки щодо збереження та захисту довкілля.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Поняття і джерела екологічного права

Екологічне право – це сукупність правових норм (галузь права), що регулюють 
суспільні відносини з охорони довкілля, розумного використання та відтворення 
природних ресурсів, забезпечують екологічну життєдіяльність людини, встановлюють її 
екологічні права та обов’язки.

Джерелами галузі екологічного права ( як і будь-якої іншої ) є закони та підзаконні 
нормативні акти. Їх основу становить Конституція України, яка визначає засади правового 
регулювання навколишнього природнього середовища, зокрема :

- право кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування 
заподіяної шкоди;

- право на екологічну інформацію;
- обов’язок держави забезпечувати екологічну безпеку, підтримувати екологічну 

рівновагу на території України;
- обов’язок кожного не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним 

збитки…
Провідне місце серед джерел екологічного права посідає Закон України “Про 

охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року, який визначає 
концептуальні засади правового регулювання екологічних відносин :

- завдання та основні принципи охорони навколишнього природного середовища;
- право власності на природні ресурси та їх використання;
- екологічні права та обов’язки громадян;
- повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування у галузі 

охорони навколишнього природного середовища;
- спостереження, прогнозування, облік та інформування;
- стандартизація і нормування у галузі охорони навколишнього природного се-

редовища;
- відповідальність за порушення екологічного законодавства тощо.
Положення Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” 

конкретизовані в деяких кодексах та інших законах. В Україні діють нормативні акти, 
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основною метою яких є регулювання питань щодо використання та охорони окремих 
природних ресурсів. Це Земельний кодекс України (2001р.), Водний кодекс України 
(1995р.), Кодекс України про надра (1994р.), Лісовий кодекс України ( 1994р.), закони 
України “Про рослинний світ”(1999р.), “ Про тваринний світ”(1993р.), “Про охорону 
атмосферного повітря”(1992р.), “Про природно-заповідний фонд”(1992р.). Також 
ухвалено закони України, які регулюють попередження та усунення негативних факторів 
впливу на довкілля та життя і здоров’я людини, а саме : “Про екологічну експертизу”, “Про 
відходи”, “Про пестициди і агрохімікати”, “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації ”, “ 
Про поводження з радіоактивними відходами”.

З кожним роком в українському суспільстві та законодавстві спостерігається 
тенденція їх екологізації. Неухильно зростає частка нормативно правових актів, що 
регулюють право власності на природні ресурси.

2. Право власності на природні ресурси

(Означення поняття права власності на природні ресурси базується на нормах 
Конституції України та Цивільного кодексу, які доречно нагадати перед висвітленням 
цього питання).

Право власності на природні ресурси – це сукупність норм права (інститут 
галузі екологічного права), що встановлюють право на володіння, користування та 
розпорядження цими ресурсами.

Конституція України (стаття 13) встановила : “Земля, її надра, атмосферне повітря, 
водні та інші природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) 
економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського 
народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування… ”

Право власності, на природні ресурси має публічну і приватну форму. Публічна 
власність є двох видів – державна та комунальна.

У державній власності перебувають усі землі України, окрім земель комунальної 
та приватної власності. Законом встановлюється перелік земель, які не можуть 
передаватися ні в комунальну (наприклад, землі атомної енергетики та космічної системи, 
землі оборонних відомств), ні в приватну власність (наприклад, землі під державними 
залізницями, земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, 
що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Право державної власності набувається і реалізується державою в особі Кабінету 
Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.

У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім 
земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких 
розташовані об’єкти комунальної власності. Це право реалізується територіальними 
громадами безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Право приватної власності на землю реалізується громадянами та юридичними 
особами. У власності громадян України можуть перебувати землі, крім тих, що є у 
державній чи комунальній власності. У власності іноземних громадян та осіб без 
громадянства можуть перебувати землі несільськогосподарського призначення в межах 
населених пунктів, а також за їх межами, якщо на них розташовані об’єкти нерухомого 
майна, що належать їм на праві приватної власності. Якщо землі сільськогосподарського 
призначення прийняті іноземними громадянами чи особами без громадянства у 
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спадщину, то протягом року вони підлягають відчуженню. Юридичні особи набувають 
землі у приватну власність для здійснення підприємницької діяльності. Іноземні юридичні 
особи, як і іноземні громадяни, не можуть мати у власності землі сільськогосподарського 
призначення, такі землі підлягають відчуженню.

Води ( водні об’єкти ) та ліси є виключною власністю держави. Окремі повноваження 
власника можуть делегуватися місцевим радам. Проте, Земельний кодекс України 
від 25 жовтня 2001 р. дозволяє надання земель водного і лісового фонду у приватну 
власність. Громадянам та юридичним особам можуть передаватися у власність замкнені 
земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 га у складі угідь селянських, 
фермерських та інших господарств. Громадянам та юридичним особам також можуть 
безоплатно передаватися замкнені природні водойми загальною площею до 3 га.

Об’єкти тваринного світу можуть перебувати у суб’єктів різних форм власності. Ті з 
них, які перебувають у стані природної волі та знаходяться в межах території України, 
її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, є об’єктами 
державної власності. Об’єкти тваринного світу, які утримуються (зберігаються) 
підприємствами, установами, організаціями державної або комунальної власності, є 
об’єктами відповідно державної або комунальної власності.

У приватні власності можуть знаходитися об’єкти тваринного світу, вилучені із стану 
природної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах чи в неволі, або набуті іншим, 
не забороненим законом шляхом. Аналогічне правове регулювання встановлено і для 
об’єктів рослинного світу.

Особливість правового регулювання права власності встановлена для надр. Надра 
можуть знаходитися тільки у власності держави, а для інших суб’єктів надаватися лише 
у користування.

Особливості правового регулювання притаманні і для атмосферного повітря. 
Атмосферне повітря через свою специфіку не може виступати об’єктом права власності 
жодного суб’єкта, йдеться лише про його використання.

3. Об’єкти та принципи правової охорони довкілля

Довкілля є сукупністю усіх природних об’єктів, що перебувають в органічній сув’язі 
та створюють єдину екосистему. Особливості її збереження та відновлення визначені 
Законом України “ Про охорону навколишнього природнього середовища”, який 
встановлює державну охорону і правове регулювання :

- навколишнього природнього середовища як сукупності природних і природно-
соціальних умов та процесів;

- тих природних ресурсів, які використовуються і тих, які не використовуються у 
народному господарстві у даний період ( земля, надра, води, ліс, рослинний і тваринний 
світ, атмосферне повітря);

- території та об’єкти природно-заповідного фонду України й інші території та об’єкти, 
визначені законом;

- здоров’я і життя людей від шкідливого впливу забрудненого довкілля.
Цей же закон встановлює основні принципи охорони навколишнього середовища:
- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість додержання екологічних 

стандартів, нормативів і лімітів використання природних ресурсів при здійсненні 
господарської, управлінської та іншої діяльності;

- принцип гарантування екологічно безпечного середовища для життя та здоров’я 
людей;
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- запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
- екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях 

охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення 
відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

- збереження просторової та видової різноманітності та цілісності природних об’єктів 
і комплексів;

- науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів 
суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань: екологічних, соціальних, 
природничих і технічних наук і прогнозування стану навколишнього природного сере-
довища;

- обов’язковість екологічної експертизи;
- гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан 

навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світо-
гляду;

- науково обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище;

- безоплатність загального та платність спеціального використання природних 
ресурсів для господарської діяльності;

- стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та 
погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, заподіяної порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання 
природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій, сукупної 
дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку;

- поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справах охорони 
навколишнього природного середовища;

- вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища на основі 
широкого міждержавного співробітництва.

4. Екологічні права та обов’язки щодо збереження                                        
та захисту довкілля

Екологічні права та обов’язки громадян, держави та юридичних осіб встановлюються 
Конституцією, Законами (“Про охорону навколишнього природного середовища” та 
іншими) України, міжнародними нормативно-правовими актами (“ Загальна декларація 
прав людини” (1948р.), Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН “Про доступ до 
інформації, участь громадськості”, в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя 
з питань, що стосується довкілля (1998)та інших), ратифікованих парламентом України.

Сукупно вони встановлюють право людини на :
1) безпечне для її життя і здоров’я довкілля;
2) участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо розміщення, 

будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього 
природного середовища, та внесення пропозицій до державних і господарських органів, 
установ та організацій з цих питань;

3) участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального та комплексного використання природних ресурсів;

4) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;
5) об’єднання в громадські природоохоронні формування;
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6) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан 
навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я населення;

7) участь у проведенні громадської екологічної експертизи;
8) одержання екологічної освіти;
9) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій 

і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок 
негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Отож, екологічні права громадян – це встановлені та гарантовані державою 
можливості у сфері використання та охорони навколишнього природного середовища.

Вони пов’язані з охороною, використанням і відтворенням природних ресурсів, 
забезпеченням екологічної безпеки, запобіганням і ліквідації негативного впливу 
господарської та іншої діяльності на навколишнє природнє середовище, збереження 
природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 
комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною 
спадщиною.

По суті віддзеркаленням екологічних прав є екологічні обов’язки, встановлені 
національним і міжнародним законодавством, а саме:

1) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно 
до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

2) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних 
нормативів і лімітів використання природних ресурсів;

3) не порушувати екологічні права та законні інтереси інших суб’єктів;
4) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів і штрафи за 

екологічні правопорушення.
5) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на 

навколишнє природнє середовище;
6) охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин, сприяти їх 

відтворенню;
7) відшкодовувати шкоду, заподіяну тваринному світу внаслідок порушення вимог 

законодавства про охорону, використання і відтвореня тваринного світу.
Першочерговим обов’язком держави є забезпечення екологічних прав громадян та 

виконання ними своїх екологічних обов’язків.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ730

СХЕМА

РЕФЕРЕНДУМ - ст. 38 Конституції України
- Закон України “Про всеукраїнський та місцеві рефе-
рендуми”

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН - ст. 40 Конституції України
- Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 
1996р.

РОБОТА З ДЕПУТАТАМИ - Закон України “Про статус народного депутата 
України”від 22 березня 2001 р.
- Закон України “Про статус депутатів місцевих рад”від 
11 липня 2002 р.

МІТИНГИ, ДЕМОНСТРАЦІЇ, 
ЗБОРИ

- ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування”від 
2 травня 1997 р.
- Положення про загальні збори громадян за місцевим 
проживанням в Україні, затверджене постановою Вер-
ховної Ради України від 17 грудня 1993 р.

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКПЕРТІВ 
ВІД ГРОМАДСЬКОСТІ У РОБОЧІ 
ГРУПИ З ЕКОЛОГІЧНИХ ПИТАНЬ

- Конституція України
- закон України “Про охорону навколишнього природ-
ного середовища” від 25 червня 1991 р.

УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ 
ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ

- Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лю-
того 1995 р.

ГРОМАДСЬКА ЕКОЛОГІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА

- Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лю-
того 1995 р.

ГРОМАДСЬКІ (ПУБЛІЧНІ) 
СЛУХАННЯ

- ст. 3 Закону України “Про місцеве самоврядування”від 
21 травня 1997 р.
- Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лю-
того 1995 р.
- порядок проведення громадських слухань з питань 
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 липня 1998 р.

Форми НПА

  

Таблиця 8.1.1. Правове регулювання участі громадян в ухваленні 
екологічних рішень
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З а н я т т я   №  3 3
Тема 8.2.  УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Основні поняття 
722

Мета заняття
722

План
722

Конспект лекції
722

Схеми
732
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Управління, регулювання, природні ресурси, органи загальної компетенції, органи 

спеціальної компетенції, екологічна експертиза, екологічний контроль, загальне 
природокористування, спеціальне природокористування, штучні об’єкти, курортні та 
лікувальні зони, рекреаційна зона, Червона книга, екологічні правопорушення і злочини.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Навчити студентів основам управління і регулювання використання природних 

ресурсів, прищепити особисту відповідальність за збереження чистого довкілля, 
нетерпимість до екологічних правопорушень і злочинів.

ПЛАН
1. Управління охороною довкілля.
2. Екологічна експертиза та екологічний контроль.
3. Регулювання загального та спеціального природокористування.
4. Економічні механізми забезпечення природокористування.
5. Юридична відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Управління охороною довкілля

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону навколишнього природного 
середовища”, метою управління в галузі охорони навколишнього природного 
середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної 
безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання природних 
ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони 
довкілля.

Інструментами її досягнення є спостереження, дослідження, екологічна експертиза, 
екологічний контроль, прогнозування, програмування, інформування.

Залежно від суб’єктів управління виділяють такі його види:
1) громадське – здійснюється громадянами та їх об’єднаннями. Цей вид управління 

свідчить про демократизацію суспільства;
2) виробниче – цей вид управління реалізується у рамках підприємства, установи, 

організації і спрямоване безпосередньо на раціональне природокористування, охорону 
довкілля конкретним господарюючим чи іншим суб’єктом;

3) галузеве – управління, що здійснюється в рамках відповідної галузі чи сфері 
діяльності, якщо така негативно впливає на довкілля;

4) державне – управління у сфері охорони навколишнього природного середовища 
є складовою частиною державного управління і здійснюється органами держави та 
місцевого самоврядування.

Звичайно, найвагомішим серед них є державне управління з охорони довкілля, 
систему якого складають державні органи загальної компетенції та органи місцевого 
самоврядування та державні органи спеціальної компетенції.

Особливість управління довкіллям органів загальної компетенції полягає у тому, що 
таке управління вони здійснюють одночасно з іншими видами державного управління 
(економіки, соціальної та культурної сфери тощо). До цих органів належать Верховна 
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Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та Рада 
Міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевої державної адміністрації, місцеві 
ради та їх виконавчі органи тощо.

Органи спеціальної компетенції створені в першу чергу для здійснення управління 
охорони навколишнього природного середовища. Спеціально створеним органом для 
здійснення управлінських і контролюючих функцій у сфері охорони навколишнього 
природного середовища є Міністерство екології та природних ресурсів України. В 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створені державні 
управління екології та природних ресурсів, що входять у систему місцевих органів 
Міністерства. До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої 
влади з питань екології та природних ресурсів і його органів на місцях належать:

1) здійснення комплексного управління в галузі охорони довкілля в державі, про-
ведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони навколишнього природного 
середовища і використання природних ресурсів, координація діяльності міністерств, 
відомств, підприємств, установ та організацій в цій сфері;

2) державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих 
і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, 
морського середовища та природніх ресурсів територіальних вод, континентального 
шельфу і виключної (морської) економічної зони держави, а також за додержанням норм 
екологічної безпеки;

3) організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення і 
забезпечення роботи екологічної інформаційної системи;

4) затвердження нормативів, правил, участь у розробці стандартів щодо регулювання 
використання природних ресурсів і охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих 
впливів;

5) здійснення державної екологічної експертизи;
6) одержання безоплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та орга-

нізацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
7) видача дозволів на захоронення (складування) відходів, викиди шкідливих ре-

човин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних 
ресурсів відповідно до законодавства України;

8) обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів, не-
залежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється 
з порушенням законодавства про охорону довкілля, вимог дозволів на використання 
природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів і лімітів 
скидів забруднюючих речовин;

9) подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті 
порушення законодавства про охорону довкілля;

10) складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення 
в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних 
ресурсів;

11) керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги України;
12) координація роботи інших спеціально уповноважених органів державного уп-

рав ління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання 
природних ресурсів;

13) здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони довкілля, вивчення, 
узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій галузі, організація виконання 
зобов’язань України відповідно до міжнародних угод з питань охорони навколишнього 
природного середовища.
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До інших органів спеціальної компетенції, що здійснюють управління охороною 
навколишнього природного середовища належать: Державний комітет України по 
земельних ресурсах, Державний комітет по водному господарству, Державний комітет 
лісового господарства України, Державний комітет ядерного регулювання України, 
Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України тощо.

Законодавцем встановлено такий приблизний перелік повноважень громадських 
об’єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища:

1) розробляти і пропагувати свої природоохоронні програми;
2) утворювати громадські фонди охорони природи;
3) виконувати роботи по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереженню та 

поліпшенню стану навколишнього природного середовища;
4) брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами 

управління в галузі охорони довкілля перевірок виконання підприємствами, установами 
та організаціями природоохоронних планів і заходів;

5) проводити громадську екологічну експертизу, обнародувати її результати і 
передавати їх органам, уповноваженим приймати рішення.

2. Екологічна експертиза та екологічний контроль

Процедура здійснення екологічної експертизи, її принципи суб’єкти та об’єкти 
передбачено, передусім, Законом України “Про екологічну експертизу”.

Згідно з ним екологічна експертиза – це вид науково-практичної діяльності 
спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та 
об’єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі 
та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія 
яких може негативно впливати або впливає на стан довкілля і спрямована на підготовку 
висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне 
використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Завданнями екологічної експертизи є :
1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної 

діяльності;
2) організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів екологічної екс-

пертизи;
3) встановлення відповідності об’єктів експертизи вимогам екологічного законо-

давства, будівельних норм і правил;
4) оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан довкілля і якість 

природних ресурсів;
5) оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо 

охорони навколишнього природного середовища;
6) підготовка об’єктивних, всебічно обґрунтованих висновків екологічної експертизи.
Найбільш чітко у законодавстві визначено правове регулювання державної 

та громадської екологічної експертизи, що дозволяє провести їх розмежування. 
Відмінності між державною та громадською екологічними експертизами лежать у 
площині обов’язковості їх проведення, обов’язковості виконання їх висновків і джерелах 
фінансування.

Державна екологічна експертиза обов’язково проводиться для таких видів діяльності 
та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності 
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та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку  затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 554. У законодавстві чітко визначені 
об’єкти, що підлягають державній екологічній експертизі. До таких об’єктів належать, 
наприклад, державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення 
продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства; проекти 
генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних 
планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і 
районах, схем упорядкування промислової забудови; інвестиційні проекти, техніко-
економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та 
розширення, реконструкцію технічне переозброєння діючих підприємств.

Громадська екологічна експертиза може здійснюватися у будь-якій сфері діяльності, 
що потребує екологічного обґрунтування. Її проведення ініціюється громадськими 
організаціями чи іншими громадськими формуваннями.

Перевірка повноважними ( компетентними) суб’єктами права дотримання та 
виконання вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
називається екологічним контролем.

Контроль у галузі охорони довкілля здійснюється з метою додержання вимог 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища всіма державними 
органами, підприємствами, установами незалежно від форм власності і підпорядкування, 
а також громадянами. Для реалізації цих завдань контроль за дотриманням законодавства 
про охорону довкілля оперує трьома функціями – превентивною ( попереджувальною), 
інформаційною та каральною.

Основним змістом превентивної функції є попередження порушень законодавства 
про охорону довкілля незалежно від суб’єкта права.

Здійснюючи контроль за діяльністю юридичних і фізичних осіб, компетентні органи 
держави та місцевого самоврядування накопичують інформацію про природоохоронну 
діяльність підконтрольних об’єктів. Така діяльність характеризує інформаційну функцію. 

Суть каральної функції полягає в тому, що до осіб, винних у порушенні екологічного 
законодавства, компетентні органи застосовують заходи державного примусу.

Екологічний контроль може здійснюватися різними суб’єктами. Тому розрізняють : 
державний, відомчий, виробничий, громадський контроль.

Державному контролю підлягають використання і охорона земель, надр, поверхневих 
і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, 
морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони держави, природних територій та 
об’єктів, що підлягають особливій охороні, стан довкілля. Державний контроль має 
надвідомчий характер і здійснюється щодо всіх юридичних і фізичних осіб у галузі 
охорони довкілля. Його проводять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи 
місцевого самоврядування, а також спеціально уповноважені органи у сфері екології. 
У свою чергу, державний екологічний, контроль поділяють на загальний і спеціальний. 
Загальний контроль здійснюється органами загальної юрисдикції. Спеціальний контроль 
– органами спеціальної компетенції.

Відомчий контроль проводиться відповідними органами центральної виконавчої 
влади ( міністерствами, комітетами, відомствами) щодо підприємств, установ, організацій, 
що входять у сферу їх управління.

Виробничий екологічний контроль здійснюється щодо конкретних виробництв та їх 
впливу на довкілля. Цей вид контролю може здійснюватися відповідними структурними 
підрозділами підприємства( наприклад, природоохоронними лабораторіями, відділами з 
охорони природи).
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Громадський екологічний контроль може здійснюватися як самими громадянами, так і 
їх утвореннями. Законодавство України передбачає різні форми здійснення громадськістю 
контрольної функції, зокрема, при одержанні екологічної інформації, участі в прийняті 
екологічно вагомих рішень, оскарженні незаконних актів, дій чи бездіяльності у суді, 
безпосередньої участі у здійсненні перевірок дотримання екологічного законодавства.

3. Регулювання загального 
та спеціального природокористування

Поняття природокористування як правовідносин є сукупністю прав і обов’язків 
суб’єктів, які здійснюють таке користування.

В екологічному праві ключовими є два види природокористування: загальне та 
спеціальне. 

Загальне природокористування виникає безпосередньо з нормативно-правових актів; 
встановлюється для задоволення життєво необхідних потреб; реалізується безплатно, 
без надання відповідних дозволів;воно здійснюється без закріплення природних ресурсів 
за окремими особами, обмежується лише у порядку передбаченому законодавством.

Так, відповідно до статті 9 Закону України “Про рослинний світ”, у порядку загального 
використання природних рослинних ресурсів громадяни можуть збирати лікарську і 
технічну сировину, квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення 
власних потреб, а також використовувати ці ресурси в рекреаційних, оздоровчих, 
культурно-освітніх та виховних цілях. Проте заборонено збирання у порядку загального 
використання дикорослих рослин, віднесених до переліку наркотиковмісних рослин, їх 
плодів, насіння, післяжнивних залишків, відходів сировини.

Спеціальне природокористування, як правило, здійснюється для задоволення  
економічних потреб та інтересів суб’єктів. Воно здійснюється на підставі спеціальних 
дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку; за плату; виділення окремих частин 
природних об’єктів у відособлене користування.Зокрема, спеціальне використання 
природних рослинних ресурсів здійснюється за дозволом на основі встановлених лімітів 
для задоволення виробничих і наукових потреб, а також з метою отримання прибутку від 
реалізації цих ресурсів або продуктів їх переробки. Таке використання є платним.

З метою збереження екологічної цінності унікальних і типових природних комплексів, 
сприятливої екологічної обстановки, попередження та стабілізації негативних природних 
процесів і явищ в Україні прийнято програмні та правові акти щодо охорони природних 
територій та об’єктів. До них належать Програма перспективного розвитку заповідної 
справи в Україні, затверджена Верховною Радою України 22 вересня 1994 р., Загально-
державна програма формування національної екологічної мережі України на 2000–
2015 р., затверджена Верховною Радою України 21 вересня 2001 р., Земельний кодекс 
України, Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Закони України “Про охорону 
навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд”, “Про 
курорти” тощо.

До природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, входять 
території та об’єкти природно-заповідного фонду, курортні та лікувально-оздоровчі, 
рекреаційні, водозахисні, полезахисні та інші типи територій та об’єктів, що визначаються 
законодавством України. 

До природно-заповідного фонду України належать природні території та об’єкти, а 
саме:
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1) природні заповідники – це природоохоронні, науково-дослідні установи 
загально державного значення, що створюються з метою збереження в природному 
стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією 
сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, 
розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного 
використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

2) біосферні заповідники – це природоохоронні, науково-дослідні установи 
міжнародного значення, що створюються з метою збереження в природному стані 
найбільш типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного 
моніторингу, вивчення довкілля, його змін під дією антропогенних факторів;

3) національні природні парки – це природоохоронні, рекреаційні, культурно-
освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з 
метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та 
об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, 
освітню та естетичну цінність;

4) регіональні ландшафтні парки – це природоохоронні, рекреаційні установи 
місцевого чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному 
стані типових або унікальних природних комплексів та об’єктів, а також забезпечення 
умов для організованого відпочинку населення;

5) заказники – це природні території (акваторії) створені з метою збереження і 
відтворення природних комплексів чи їх окремих компонентів;

6) пам’ятки природи – це окремі унікальні природні утворення, що мають особливе 
природоохоронне, наукове, естетичне і пізнавальне значення, з метою збереження їх у 
природному стані;

7) заповідні урочища – це лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні 
ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне значення, з 
метою збереження їх у природному стані.

Штучно створеними об’єктами вважаються:
1) ботанічні сади – це науково-дослідні природоохоронні установи, що створюються 

з метою збереження, вивчення, акліматизації, розмноження в спеціально створених 
умовах та ефективного господарського використання рідкісних і типових видів місцевої 
та світової флори  шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, 
ведення наукової, навчальної та освітньої роботи;

2) дендрологічні парки – це науково-дослідні природоохоронні установи, що 
створюються з метою збереження, вивчення у спеціально створених умовах різно-
манітних видів дерев і чагарників та їх композицій для найбільш ефективного наукового, 
культурного, рекреаційного та іншого використання;

3) зоологічні парки – це природоохоронні культурно-освітні та науково-дослідні 
установи, що створюються з метою організації екологічної освітньо-виховної роботи, 
створення експозицій рідкісних, екзотичних та  місцевих видів тварин, збереження їх 
генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ її розведення у неволі;

4) парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва – це природоохоронні рекреаційні 
установи, що створюються з метою охорони і використання найбільш визначних та цінних 
зразків паркового будівництва в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та 
оздоровчих цілях.

Порядок організації, використання і охорони територій та об›єктів природно-
заповідного фонду, додаткові їх категорії визначаються законодавством України та 
Автономної Республіки Крим.
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 Курортні та лікувально-оздоровчі зони – це території, які мають  виражені 
природні лікувальні фактори: мінеральні джерела, кліматичні та інші умови, сприятливі 
для лікування і оздоровлення людей. З метою захисту цих зон  встановлюються округи 
їх санітарної охорони.

 Рекреаційними зонами є ділянки суші та водного простору, призначені для 
організованого масового відпочинку населення і туризму. Такі зони повинні викорис-
товуватися лише за цільовим призначенням, тому на їх території забороняються:

1) господарська та інша діяльність, що негативно впливає на навколишнє природне 
середовище або може перешкодити використанню їх за цільовим призначенням ;

2) зміни природного ландшафту та проведення інших дій , що суперечать вико-
ристанню цих  зон за прямим призначенням.

Рідкісні і такі, що перебувають (зростають) під загрозою зникнення у природних 
умовах на території республіки, види тварин і рослин підлягають особливій охороні і 
заносяться до Червоної книги України.

Червона книга України – це офіційний державний документ, який містить перелік 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного 
світу у межах території України, континентального шельфу та виключної (морської) 
економічної зони, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів тваринного 
і рослинного світу та заходи  їх збереження і відтворення.

Червона книга встановлює сім категорії видів тваринного та рослинного світу: 
1) зниклі; 2) зниклі в природі; 3) зникаючі; 4) вразливі; 5) рідкісні; 6) неоцінені; 7) недостатньо 
відомі.

7 лютого 2002р. Верховною Радою України прийнято закон “Про Червону книгу 
України”, що встановлює поняття та об›єкти Червоної книги України, повноваження 
державних органів у сфері управління та контролю щодо охорони, використання та 
відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного 
і рослинного світу, занесених до Червоної книги, порядок організації та ведення Червоної 
книги, умови використання об›єктів і відповідальність за порушення законодавства про 
Червону книгу.

4. Економічні механізми забезпечення природокористування

Сукупність економічних заходів, спрямованих  на раціональне природокористування 
і охорону навколишнього середовища, утворює економічний механізм забезпечення 
охорони навколишнього природного середовища. Його основи передбачені у Законі 
України “Про охорону навколишнього природного середовища”, а саме:

1) взаємозв’язок усієї управлінської, науково-технічної та господарської діяльності 
підприємств, установ та організацій з раціональним використанням природних ресурсів 
та  ефективністю  заходів  по охороні навколишнього природного середовища на основі 
економічних важелів;

2) визначення джерел фінансування заходів щодо охорони навколишнього при-
родного середовища;

3) встановлення лімітів використання природних ресурсів, скидів забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище та на утворення і розміщення відходів;

4) встановлення нормативів збору і розмірів збору за використання природних ре-
сурсів,  викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,  на 
утворення і розміщення відходів та інші види шкідливого впливу;
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5) надання підприємствам, установам організація, а також громадянам податкових, 
кредитних та інших пільг при впровадженні ними мало  відхідних, енерго- та ресурсо-
зберігаючих технологій і нетрадиційних видів енергії, здійсненні інших ефективних 
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища:

6) відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Фінансування заходів з охорони навколишнього природного середовища здійснюється 
за рахунок:

1) коштів різного рівня бюджетів :
- Державного бюджету України;
- республіканського бюджету Автономної Республіки Крим;
- місцевих бюджетів;

2) коштів підприємств, установ, організацій;
3) фондів охорони навколишнього природного середовища:

- державного;
- Автономної Республіки Крим;
- місцевих;

4) добровільних внесків;
5) інших коштів.
В Україні встановлено спеціальні збори в системі економічного механізму охорони 

навколишнього природного середовища. До них належать:
1) збір за спеціальне використання природних ресурсів, що встановлюється на 

основі нормативів збору і лімітів їх використання;
2) збір за забруднення навколишнього природного середовища;
3) збір за погіршення якості природних ресурсів.
З метою підвищення зацікавленості господарюючих суб›єктів у раціональному 

використанні природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища в 
економічній механізм введено стимулюючі заходи. Ними є:

1) встановлення пільгового оподаткування юридичних і фізичних осіб при їх переході 
на маловідходні та ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації виробництва та 
впровадженні очисного обладнання й устаткування для утилізації та знешкодження 
відходів, вжитті інших заходів, спрямованих на раціональне використання природних 
ресурсів та охорону навколишнього природного середовища;

2) надання пільгових короткострокових і довгострокових позичок для реалізації за-
ходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища;

3) встановлення  підвищених  норм амортизації основних виробничих природо-
охоронних  фондів;

4) звільнення від оподаткування фондів охорони навколишнього природного 
середовища;

5) передача частини коштів фондів охорони навколишнього природного середовища 
на договірних умовах підприємствам, установам, організаціям і громадянам на заходи 
для гарантованого зниження скидів і викидів забруднюючих речовин і зменшення 
шкідливих фізичних, хімічних та біологічних  впливів  на стан навколишнього природного 
середовища, на розвиток екологічно безпечних технологій і виробництв;

6) надання можливості одержання природних ресурсів під заставу тощо.
У Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища” передбачена 

можливість запровадження страхування громадян та їх майна, майна і доходів 
підприємств, установ, організацій на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення 
навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів. Проте, 
така гарантія на практиці фактично не застосовується .
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5. Юридична відповідальність за порушення                                             
природоохоронного законодавства

За порушення законодавства про охорону довкілля настає дисциплінарна, 
адміністративна, цивільна, кримінальна відповідальність. Екологічне правопорушення 
складається з об’єкта, суб’єкта, об’єктивної та суб’єктивної сторони. Таку ж складову мають 
екологічні злочини, що становлять більшу суспільну небезпеку ніж правопорушення.

 Об’єктом екологічного правопорушення є врегульовані правом суспільні відносини 
у сфері навколишнього природного середовища, що охоплюють відносини власності на 
природні ресурси, природокористування, охорони довкілля від негативного впливу та 
захисту екологічних прав та інтересів людини і громадянина.

 Суб’єктом екологічного правопорушення є юридичні (наприклад, резиденти і 
нерезиденти України, органи держави і місцевого самоврядування, підприємницькі 
та непідприємницькі структури) та фізичні (наприклад, посадові (службові) особи, 
працівники, громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства).

Об’єктивна сторона екологічного правопорушення охоплює три елементи:  
1) протиправні діяння (дії чи бездіяльність);
2) заподіяння або реальна загроза заподіяння шкоди чи порушення законних прав та 

інтересів суб’єктів екологічного права;
3) причинний зв’язок між протиправними діяннями і негативними наслідками, що 

настали в результаті таких діянь.
Протиправними визнаються діяння, якщо ними порушується законодавство про 

охорону навколишнього природного середовища. Шкода внаслідок таких правопорушень 
може заподіюватися як майну і здоров›ю особи, так і самому довкіллю.  Особливістю 
відшкодування шкоди, заподіяної природним об’єктам є те, що вона підраховується на 
підставі затверджених у встановленому порядку такс та методик  відшкодування шкоди. 
Такі такси і методи прийняті щодо землі, вод, атмосферного повітря, лісів, об›єктів 
тваринного світу та природно-заповідного фонду.

Крім того, негативним наслідком екологічного правопорушення може бути заподіяння 
моральної шкоди. Відшкодуванню підлягають і неодержані прибутки за час, необхідний 
для відновлення здоров’я, якості навколишнього природного середовища, відтворення 
природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

Суб’єктивною стороною екологічного правопорушення є психологічне ставлення 
особи до вчиненого.  Вона виступає у формі умислу (прямий і непрямий) та необережності 
(недбалість і самовпевненість).  Відповідальність за екологічне правопорушення настає 
також у разі відсутності вини у випадках, передбачених законодавством. Відповідальність 
настає за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки (ст. 236 Цивільного кодексу 
України).

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. має окремий розділ, що 
безпосередньо передбачає екологічні злочини – це розділ VIII “Злочини проти довкілля”. 
До них належать: порушення правил екологічної безпеки (ст. 236); невжиття заходів щодо 
ліквідації наслідків екологічного забруднення (ст. 237); приховування або перекручення 
відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (ст. 238); забруднення 
або псування земель ( ст. 239); порушення правил охорони надр (ст. 240);  забруднення 
атмосферного повітря (ст. 241);  порушення правил охорони вод (ст. 242); забруднення 
моря (ст. 243); порушення законодавства про континентальний шельф України (ст. 244); 
знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245); незаконна вирубка лісу (ст. 246); 
порушення законодавства про захист рослин (ст. 247); незаконне полювання (ст. 248); 
незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом 
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(ст. 249); проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних 
запасів (ст. 250); порушення ветеринарних правил (ст. 251);  умисне знищення або 
пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного 
фонду (ст. 252); проектування та експлуатація споруд без систем захисту довкілля  (ст. 
253); безгосподарське використання земель ( ст.  254).

Основний перелік адміністративних правопорушень в екологічній сфері подану 
в главі 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення – “Адміністративні 
правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони 
пам’яток історії та культури”. Вона визначає правопорушення в сфері охорони і 
використання земель, надр, вод, лісів, тваринного світу, природнозаповідного фонду 
поводження з відходами. До адміністративних правопорушень відносять також порушення 
правил поводження з пестицидами, агрохімікатами, токсичними хімічними речовинами, 
невиконання вимог і норм щодо роботи з мікроорганізмами, біологічно активними 
речовинами та іншими продуктами біотехнологій, невиконання вимог екологічної безпеки 
у процесі впровадження нової техніки, технологій і систем, речовин і матеріалів тощо.

Правопорушення, за які настає юридична відповідальність, передбачені і в 
інших нормативно-правових актах. Так, Закон України “Про охорону навколишнього 
природного середовища” у ст. 68 наводить перелік екологічних правопорушень. За 
порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть 
відповідальність особи, винні у:

1) порушенні прав громадян на екологічне безпечне навколишнє природне сере-
довище;

2) порушенні норм екологічної безпеки;
3) порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в 

тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;
4) невиконанні вимог державної екологічної експертизи;
5) фінансуванні, будівництві та впровадженні у виробництво нових технологій і 

устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи;
6) порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконст-

рукції, введені в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів 
та інших об’єктів;

7) допущені наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих 
речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище;

8) перевищення лімітів та порушенні інших вимог використання природних ресурсів;
9) самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;
10) порушенні строків внесення зборів за використання природних ресурсів та 

забруднення навколишнього природного середовища;
11) невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків    аварій 

та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;
12) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі 

охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні опору їх представникам;
13)  порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, 

знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, 
токсичних, радіоактивних речовин і відходів;

14) невиконанні вимог охорони територій та об›єктів природно-заповідного фонду та 
інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до 
Червоної книги України ;

15) відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан 
навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, у 
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приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища 
або фальсифікації відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності 
населення;

16) приниження честі і гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони 
навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя та здоров›я.

 Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Наприклад, такі 
правопорушення передбачено у ресурсних законах України “Про охорону атмосферного 
повітря” (ст. 33), “Про тваринний світ” (ст. 63),  “Про рослинний світ” (ст. 40), “Про 
природно заповідний фонд України” (ст. 64).

СХЕМИ

Функції державного управління в галузі охорони 
навколишнього середовища

Загальні Спеціальні

організація

погодження

координація

нагляд і контроль

інші функції

  

  

Схема 8.2.1

лімітування

ліцензування

нормування

планування

ведення кадастрів

стандартизація

прогнозування

інші функції
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Види екологічної експертизи

За об’єктом 
проведення

За формою 
проведення

За підставою 
проведення

За порядком 
проведення

- державна
- міжнародна
- громадська
- спеціалізована
  (ділова)

- продукція
- екологічні ситуації
- матеріали 
   та речовини
- нова техніка 
   та технології
- діючі об’єкти 
  та комплекси
- проекти нормативно-
   правових актів

- первинні
- вторинні

- попередні
- основні
- додаткові

    

    

Схема 9.2.2

Види екологічної експертизи

За об’єктом - водокористування
- землекористування
- користування атмосферним 
  повітрям
- надрокористування
- користування рослинним світом
- користування тваринним світом
- лісокористування
- користування обєктами природно-
  заповідного фонду

- загальне 
   природо-
   користування
- спеціальне 
   природо-
   користування

За під-
ставою 
виник-
нення

- первинне
- вторинне

За способом
 виникнення

За строком - постійне
- тимчасове

- користування загальними
  природніми ресурсами
- користування місцевими 
  природніми ресурсами

За значимістю
 природніх 
ресурсів

Схема 8.2.3
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ
Список рекомендованих джерел, НПА та літератури

I. Навчальна література
1. А н д р е й ц е в  В. І. Екологічне  право: Курс  лекцій:  Навч. посібник для юридичних  

факультетів вузів. – К.: Вен- турі, 1996. – 208 с.
2. Б а б ’ я к  О. С., Біленчук П.Д., Чирва О.Ю. Екологічне право України: Навч. 

посібник. – К.: Атіка, 2000. – 216 с.
3. Б а л ю к  Г. І. Екологічне право України: Конспект лекцій у схемах (Загальна і 

Особлива  частини):  Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192с.
4. Д м и т р е н к о  І. А. Екологічне  право України: Підручник.– К.: Юрінком Інтер, 

2001. – 352 с.
5. Д о б р о в о л ь с ь к и й В. В. Екологічні  знання:  Навч. посібник. – К.: ВД 

«Професіонал», 2005. – 340 с.
6. Екологічне  право України. Академічний  курс: Підручник / За заг. ред. Ю.С. 

Шемшученка. – К.: ТОВ «Вид- во «Юридична думка», 2005. – 848 с.
7. Екологічне  право  України:  Підручник для  студентів юрид. вищ. навч. закладів / 

А.П. Гетьман, М.В. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шуль- ги. – Х.: 
Право, 2006. – 384 с.

8. Екологічне   управління:  Підручник  / В.Я.  Шевчук, Ю.М.  Саталкін,  Г.О. Білявський 
та ін. – К.: Либідь,2004. – 432 с.

9. І л ь н и ц ь к а  Н. В.  Основи  екологічного  права.  – Львів,1997. – 124 с.
10. К о б е ц ь к а   Н. Р.  Екологічне  право  України:  Навч.  посіб. / Н.Р.Кобецька. – 

2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 352 с.
11. К о м а р н и ц ь к и й  В. М., Ш е в ч е н к о  В. І., Є л ь к і н  С. В. Екологічне  право: 

Навч.  посібник. – 3-е вид.–К.: Центр навчальної  літератури, 2006. – 224с.
12. К о р с а к   К. В., П л а х о т н і к  О. В. Основи  екології: Навч. посіб. – 3-тє вид., 

перероб. і доп. – К.: МАУП, 2002. – 296 с.
13. Правознавство: Навчальний посібник  / За ред. П. Д. Пилипенка. 3-тє вид., 

стереотипне. – Львів: Новий Світ–2000, 2006. – 516 с.
14. К о р с а к  К. В., П л а х о т н і к О. В. Основи екології: Навч. посіб. – 3-тє вид. 

перероб. і доп. – К,: МАУП, 2002. – 296 с.: іл.

 II. Нормативні акти
1. Законодавство України  про державний  контроль  за використанням та охороною 

земель: Зб. нормат.-прав.актів: Станом на 30 березня 2007 р. / Уклад.: В.І. Курило та ін. 
– К.: Магістр – ХХІ ст., 2007. – 384 с.

2. Законодавство України  про землю: Земельний кодекс України.  Нормативно-
правові акти  з  земельних   питань. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

3. Закон України «Про охорону атмосферного повітря» (2001 p.);
4. Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (1992 p.);
5. Земельний кодекс України (2001 p.);
6. Закон України «Про тваринний світ» (2001 p.);
7. Лісовий кодекс України (1994 p.);
8. Кодекс України про надра (1994 p.);
9. Водний кодекс України (1995 p.);
10. Закон  України  «Про  Червону книгу України» (2002 р.) 
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III. Допоміжна література

1. Г е т ь м а н  А. П., З д о р о в к о  Л. М.  Регіональний екологічний контроль: теорія 
правового регулювання: Монографія.  – К.: Інститут  законод. передбачень  і правової 
експертизи,  2004. – 216 с.

2. Д ж и г и р е й  В. С.  Екологія   та  охорона  навколишнього природного середовища. 
– К.: Знання, 2000. – 203 с.

3. К о р н є є в  Ю. В., М а ц е л и к М. О. Земельне право: Навч. посіб. – К.: Центр 
учбової літератури, 2009. – 240 с.

4. К у р и л о  В. І., М о т о р і н а  Т. С. Основи земельного права України:  Навч. посіб. 
/ За  заг. ред. В.З. Янчука.  – К.: Магістр-ХХI сторіччя, 2006. – 160с.

5. К о с т и ц ь к и й  В. В. Екологія  перехідного  періоду: держава, право, економіка 
(економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в 
Україні). – 2-ге вид. – К.: Укр. інф.-прав. центр,2001. – 390 с.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ РОЗДІЛУ
Акваторія (лат. aguatorium) – водний простір у межах границь порту; ділянка водної 

поверхні, відведена для руху і стоянки на якорі гідролітаків.
Атмосфера – газоподібна оболонка Землі і деяких інших планет; у верхніх шарах 

атмосфери повітря дуже розріджене .
Біосфера (гр. bios – життя + гр. sphaira – куля)  – область поширення життя на земній 

кулі, тобто населена організмами поверхня суші з її водами.
Дендрологія - розділ ботаніки, який вивчає деревні й кущові рослини.
Екологія – взаємовідношення між організмом і навколишнім середовищем; розділ 

біології, що займається вивченням взаємовідношення між організмом і навколишнім 
середовищем. 

Експертиза – розгляд, дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою 
зробити правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу.

Ландшафт –  загальний вигляд місцевості; пейзаж; малюнок, картина із зображенням 
переважно сільської місцевості;  частина земної поверхні з певним сполученням рельєфу, 
клімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу. 

Пестициди – отруйні речовини для боротьби з шкідливими організмами. 
Рекреація (лат. recreatio – відновлення) – ділянка суші та водного простору, 

призначена для організованого відпочинку населення і туризму.
Фауна –  сформований історично тваринний світ, сукупність усіх видів тварин даної 

місцевості, країни або певного геологічного періоду; про сукупність тварин певного типу, 
класу тощо.

Флора –  сукупність всіх видів рослин, що ростуть на певній території або росли на 
ній в минулі геологічні епохи; рослинний світ взагалі; сукупність бактерій, що постійно 
живуть у якомусь органі.

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

Стаття 13.  Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які 
знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об›єктами права власності Українського народу. 
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Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

 Кожний громадянин має право користуватися природними об›єктами права власності 
народу відповідно до закону.

 Власність зобов›язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і сус-
пільству.

 Держава забезпечує захист прав усіх суб›єктів права власності і господарювання, 
соціальну спрямованість економіки. Усі суб›єкти права власності рівні перед законом.

Стаття 66. Кожен зобов›язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, 
відшкодовувати завдані ним збитки.

ТЕСТИ 
1. Джерелами екологічного права є :

1) Конституція України;
2) Водний кодекс України;
3) Земельний кодекс України;
4) Лісовий кодекс України;
5) Кодекс України про надра;
6)
7)
8)
9) 
10)

2. Згідно з _____статтею Конституції України об’єктами права власності Українського 
народу є ____________________________________.

3. Згідно з _____статтею Конституції України кожен зобов’язаний _______________.
4. У державній власності перебувають:

1) земля;
2) води;
3) ліси;
4) надра;
5) тваринний світ;
6) рослинний світ;

5. Фізичні та юридичні особи зобов’язані:
1) берегти природу;
2) додержуватись вимог екологічної безпеки;
3) не порушувати екологічні права інших суб’єктів;
4) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів;
5) платити штрафи за екологічні правопорушення;
6) користуватись природними ресурсами на власний розсуд.

6. Для захисту своїх екологічних прав громадяни можуть використовувати такі правові 
форми:

1) референдум;
2) звернення;
3) мітинги, демонстрації, збори;
4) громадські слухання;
5)
6) 



747Р о з д і л  VIII.  ЕКОЛОГІЧНЕ  ПРАВО

7. Залежно від суб’єктів управління охоронного довкілля виділяють такі його види:
1) державне;
2) громадське;
3) виробниче;
4) галузеве;
5) особисте.

8. До природних територій та об’єктів належать :
1) природні заповідники;
2) біосферні заповідники;
3) національні природні парки;
4) заказники;
5) заповідні урочища;
6)
7)

 

ЗАВДАННЯ
Відповідні  органи влади надали дозвіл пану М. на будівництво житлового будинку 

на земельній ділянці неподалік лікувального санаторію. Але він самовільно розширив 
її межі збудував лазню і майстерню “Шиномонтаж” для фарбування автомобілів на 
території зони санітарної охорони. 

Проаналізуйте ситуацію. До яких дій, на ваш погляд, мають вдатися органи влади?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
1. Чи не варто збільшити покарання для фізичних та юридичних осіб за порушення 

ними законодавства про охорону навколишнього середовища?
2.  В Україні відбувається децентралізація,  до місцевих органів влади і самоврядування 

переходить все більше прав і обов’язків. Чи не повинен цей процес перейти і на охорону 
довкілля?

3. Чи не варто збільшити в Україні кількість рекреаційних зон?
4. Чи задовольняє Вас рівень екологічної культури – власний і навколишніх? Якщо ні, 

то що треба зробити для його підвищення?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Червона книга України: правові аспекти.
2. Поняття і джерела екологічного права.
3. Право власності на природні ресурси.
4. Об’єкти та принципи правової охорони довкілля.
5. Екологічні права та обов’язки щодо збереження та захисту довкілля.
6. Управління охороною довкілля.
7. Екологічна експертиза та екологічний контроль.
8. Регулювання загального та спеціального природокористування.
9. Економічні механізми забезпечення природокористування.
10. Юридична відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.
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КРОСВОРДИ
Кросворд 8.1.1

По вертикалі: 1. Синонім, відповідник словосполучення “навколишнє природне 
середовище”

По горизонталі: 1. Об’єкт правової охорони довкілля. 2. Форма зібрання громадян 
для ухвалення екологічно значимого рішення. 3. Один із видів екологічної експертизи. 
4. Наука, що вивчає взаємовідносини організму з навколишнім природним середовищем. 
5. Об’єкт правової охорони довкілля. 6. Богиня квітів і весни; рослинний світ. 7. Об’єкт 
правової охорони довкілля. 8. Складова природи, яка через свою специфіку не може 
бути бути об’єктом права власності жодного суб’єкта.

Кросворд 8.2.1
                                                      1

1 Б І О С Ф Е Р А
2 А К В А Т О Р І Я

3 Н О Р М У В А Н Н Я
4 Д Е Н Д Р О Л О Г І Я

5 Л А Н Д Ш А Ф Т

По вертикалі: 1. Сформований історично тваринний світ.
По горизонталі: 1. Область поширення життя на землі. 2. Водний простір у межах 

границі порту. 3. Одна із спеціальних функцій духовного управління в галузі охорони 
довкілля. 4. Розділ ботаніки, який вивчає деревні й кущові рослини. 5. Загальний вигляд 
місцевості, пейзаж.

 ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ 
До природніх територій та об’єктів належать: природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, пам’ятки 
природи, заповідні урочища. З метою захисту курортних та лікувально-оздоровчих зон 
встановлюються округи їх санітарної охорони. Офіційний державний документ, який 
містить перелік рідкісних видів тваринного і рослинного світу називається Червона книга 
України. Кримінальний кодекс України має окремий розділ, що передбачає покарання за 
екологічні злочини, називається “Злочини проти довкілля”.

1
1 Н А Д Р А
2 З Б О Р И

3 Д Е Р Ж А В Н А
4 Е К О Л О Г І Я
5 Л І С И
6 Ф Л О Р А

7 З Е М Л І
8 П О В І Т Р Я
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Кримінальна відповідальність, діяння (дія чи бездіяльность), принципи кримінальної 

відповідальності, кримінальне покарання, кримінальний кодекс, диспозиція, санкція.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентам опанувати основи знань однієї з провідних галузей права – 

кримінального права, а саме: його поняття, предмет і принципи, джерела.

ПЛАН
1.  Поняття і принципи кримінального права.
2.  Джерела кримінального права.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 8, 24, 29, 34, 58, 62, 92, 106).
2. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р. (розд. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, ХV).
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 2012 р.
4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. К о р ж а н с ь к и й  М. Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. – 

К.: Наук. думка; Українська видавнича група, 1996.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Алібі (лат. alibi – в іншому місці) – юр. перебування обвинуваченого в момент, коли 

скоєно злочин, в іншому місці як доказ непричетності його до злочину.
Олігофренія (грец. oligos – малий і phren – розум) – природжене недоумство, 

недорозвиненість психічних функцій унаслідок порушень внутрішньоутробного розвитку 
плода.

Презумпція (лат. praesumptio, praesumo – передбачаю) – 1) припущення, що 
ґрунтується на ймовірності; 2) юр. визнання факту юридично достовірним, поки не буде 
доведене протилежне.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
Кримінальне право можна поставити на 2–3 місця поряд із цивільним після 

конституційного в ієрархії галузей права. При цьому варто пам’ятати, що воно є не лише 
галуззю права, а й науковою та навчальною дисципліною. 

У науково-навчальній літературі для його означення вживається ще термінів «карне», 
«уголовне» право*.

* Щодо назви «уголовне право» автор солідаризується з аргументацією М. Й. Коржанського, яка полягає 
ось у чому. У статтях 3–5 «Руської Правди» вбивці називались «головниками», а покарання – «головни-
цтвом». На цій основі були створені правові норми давнього русько-українського права, за якими наста-
вала відповідальність у голову (головою).
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1. Поняття і принципи кримінального права

Кримінальне право – це сукупність юридичних норм (галузь права України), які 
визначають загальні засади кримінальної відповідальності, вичерпний перелік діянь, 
які є злочинами, та покарання, що можуть бути застосовані до осіб, які їх вчиняють.

Особливість норм кримінального права полягає в тому, що вони забороняють 
злочинні діяння (дію чи бездіяльність) під загрозою застосування заходів державного 
примусу – кримінального покарання до тих осіб, що їх вчинили. Оскільки ці норми 
регулюють суспільні відносини, що виникають з факту вчинення злочину, їх ще називають 
кримінально-правовими, а також заборонними нормами.

Крім того, вони регулюють підстави і умови кримінальної відповідальності, порядок 
призначення покарання, звільнення від нього і кримінальної відповідальності, визначають 
поняття злочину тощо.

Правові відносини, які виникають у зв’язку із вчиненням злочину і застосуванням 
відповідних покарань, становлять предмет кримінального права. Воно побудоване на 
певних принципах (засадах), які поділяються на загальні і галузеві. Загальні принципи 
характеризують усю правову систему України, у тому числі і його складову – кримінальне 
право. Галузеві принципи стосуються окремо взятої галузі права, у цьому разі – 
кримінального. На них і спинимось детальніше.

Принцип відповідальності стосується лише того діяння (дії чи бездіяльністі), яке 
визначається Кримінальним кодексом України як суспільно небезпечне. Згідно із ст. 
58 Конституції України, «ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення 
не визнавались законом як правопорушення». Принцип відповідальності є тільки за 
наявності вини. На ньому ґрунтується презумпція невинуватості, закріплена ст. 62 
Конституції України: «Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в загальному 
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».

Принцип особистої відповідальності випливає з багатьох норм Кримінального 
кодексу України. Він полягає в тому, що лише та конкретна фізична особа, яка скоїла 
злочин, може відповідати за нього у кримінальному порядку і підлягає покаранню. 
Юридичні особи не несуть кримінальної відповідаьності.

Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання. Якщо 
попередній принцип опирається на конкретну особу, то цей на конкретний злочин, за 
який настають конкретні кримінальна відповідальність і покарання.

Принцип неминучості, невідворотності кримінальної відповідальності 
передбачає обов’язковість розкриття кожного кримінального злочину.

2. Джерела кримінального права

Джерелами кримінального права України є: Конституція України; Кримінальний 
кодекс України; Кримінальний процесуальний кодекс; рішення Конституційного 
Суду України щодо конституційності норм кримінального закону; постанови Пленуму 
Верховного Суду України у справах, що мають юридичне значення для кваліфікації 
злочинів та визначення покарань; правові норми, що містяться у ратифікованих 
Верховною Радою України міжнародних договорах та угодах.

Оскільки Кримінальний кодекс є єдиним джерелом кримінального права, що 
визначає злочинність і караність діяння, варто вдатися до його дещо ширшої загальної 
характеристики.
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Маленький екскурс в історію. За час існування УРСР (УСРР) Верховною Радою 
було ухвалено Кримінальні кодекси у 1922, 1927 і 1960 роках. Вони майже збігалися 
з Кримінальними кодексами РСФРР. Чинний Кримінальний кодекс України (далі – ККУ) 
був ухвалений сьомою сесією Верховної Ради України (379 голосів – «за») 5 квітня 2001 
року і набув чинності з 1 вересня того ж року як перший Кримінальний кодекс сучасної 
України. Він складається з двох частин – Загальної (15 розділів, 108 статей) і Особливої 
(20 розділів, 339 статей), прикінцевих та перехідних положень, а також додатка, в 
якому міститься перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком.

Загальна частина починається розділом «Загальні положення», в якому 
визначається завдання ККУ: правове забезпечення охорони прав і свобод людини 
і громадянина, власності, громадського порядку і громадської безпеки, довкілля, 
конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки 
людей, запобігання злочинам. У ньому вказано, які суспільно небезпечні діяння є 
злочинними та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили, сформульовано 
підстави кримінальної відповідальності.

У другому розділі «Закон про кримінальну відповідальність» встановлюється, 
що законодавством про кримінальну відповідальність є власне ККУ, забороняється 
застосовувати аналогію у визначенні кримінальної відповідальності (порівняйте з 
Цивільним кодексом України), визначаються межі чинності ККУ в просторі і часі, питання 
міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю.

У третьому розділі «Злочин, його види та стадії» усі злочини залежно від ступення 
їх тяжкості поділяються на чотири категорії (групи):

1) злочини невеликої тяжкості;
2) злочини середньої тяжкості;
3) тяжкі злочини;
4) особливо тяжкі злочини.
П’ять статей четвертого розділу «Особа, яка підлягає кримінальній 

відповідальності» встановлюють вік, з якого настає кримінальна відповідальність, дають 
поняття осудності і неосудності, обмеженої осудності, установлюють відповідальність за 
вчинення злочину у стані сп’яніння.

Найважливіші питання вини виділено в окремий п’ятий розділ «Вина та її форми». 
У ньому визначено форми вини, її ознаки, містяться визначення прямого і непрямого 
умислів, видів необережності (злочинної самовпевненості та злочинної недбалості).

У шостому розділі «Співучасть у злочині» йдеться про поняття співучасті, види 
співучасників і добровільну відмову співучасників.

Зважаючи на те, що повторність, сукупність та рецидив злочинів є дуже поширеними, 
у ККУ їм присвячено окремий сьомий розділ «Повторність, сукупність, рецидив 
злочинів».

Наступний, восьмий, розділ називається «Обставини, що виключають зло-
чинність діяння». У ньому йдеться про необхідну оборону, уявну оборону, затримання 
особи, що вчинила злочин, крайню необхідність, фізичний або психічний примус, 
виконання або розпорядження, діяння, пов’язані з ризиком, виконання спеціального 
завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації.

Уперше включений як самостійний у ККУ і розділ дев’ятий «Звільнення від 
кримінальної відповідальності». Зокрема, у ньому передбачено такі підстави звільненя 
від кримінальної відповідальності: дійове каяття, примирення винного з потерпілим, 
передача винної особи на поруки, зміни обставин, унаслідок чого вчинене особою діяння 
втратило суспільну небезпечність або особа перестала бути суспільно небезпечною, 
закінчення строків давності.
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Розділ десятий «Покарання та його види» визначає поняття і мету покарання, 
систему покарань, їх класифікацію і порядок призначення, окремі види покарань.

Розділ одинадцятий «Призначення покарання» встановлює загальні засади 
призначення покарання, обставини, які його полегшують і обтяжують, особливості 
призначення покарання за злочин незакінчений чи вчинений за співучасті тощо.

Норми дванадцятого розділу «Звільнення від покарання та його відбування» 
регулюють питання щодо звільнення особи від відбування покарання з випробуванням, 
покладає на неї відповідні обов’язки, встановлює додаткові покарання замість основного, 
передбачає правові наслідки такого звільнення. Окрім того, вони конкретизують підстави 
звільнення від виконання покарання з випробуванням (вагітні жінки і жінки, які мають 
дітей віком до семи років, трьох років, хвороба…) Також у ньому йдеться про умовне 
дострокове звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання 
м’якшим на підставі амністії чи помилування.

У розділі тринадцятому «Судимість» передусім розмежовуються поняття 
погашення та зняття судимості.

Розділ чотирнадцятий «Примусові заходи медичного характеру та примусове 
лікування» містить новели про специфіку заходів медичного характеру, про саме поняття 
і мету їх примусовості.

Розділ п’ятнадцятий «Особливості кримінальної відповідальності та покарання 
неповнолітніх» диференціює та індивідуалізує кримінальну відповідальність і покарання 
неповнолітніх, зважаючи на їхній віковий розвиток.

Особлива частина ККУ поділена на такі розділи:
1. «Злочини проти основ національної безпеки України»,
2. «Злочини проти життя та здоров’я особи»,
3. «Злочини проти волі, честі та гідності особи»,
4. «Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи»,
5. «Злочини проти виробничих, трудових та інших особистих прав і свободи 

людини і громадянина»,
6. «Злочини проти власності»,
7. «Злочини у сфері господарської діяльності»,
8. «Злочини проти довкілля» (новий),
9. «Злочини проти громадянської безпеки»,
10. «Злочини проти безпеки виробництва»,
11. «Злочини проти безпеки руху»,
12. «Злочини проти громадського порядку і моральності»,
13. «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення»,
14. «Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних 

кордонів, забезпечення призову та мобілізації»,
15. «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян»,
16. «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин та 

комп’ютерних мереж» (новий),
17. «Злочини у сфері службової діяльності»,
18. «Злочини проти правосуддя»,
19. «Злочини проти встановленого порядку несення військової служби 

(військові злочини)»,
20. «Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» 

(новий).
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Окрім зазначених вище нових розділів, у чинному ККУ є чимало нових новел ув інших 
розділах. Важливо відзначити реалізацію в ньому ідеї гуманізації системи покарань. 
Значно розширено кількість норм, якими заохочується діяльне розкаяння після вчинення 
злочину. Санкції Особливої частини побудовано за схемою: від менших до більших 
покарань, вони передбачають покарання, альтернативні позбавленню волі.

Норми Особливої частини складаються з двох частин:
• диспозиції (вказує на ознаки забороненого діяння);
• санкції (визначає вид і розмір покарання, що може застосовуватися тоді, коли 

вчиняються діяння, визначені диспозицією).
Пожиттєве ув’язнення – найважче покарання в Україні. В українських в’язницях його 

відбувають засуджені за умисне вбивство (переважна більшість) і спроби заволодіти 
майном в особливо великих розмірах. Вони утримуються в жіночих і чоловічих колоніях. 
У чоловічих колоніях умови перебування суворіші – година прогулянки на день, двічі 
на рік чотири години на відвідування. Після 20 років ув’язнення відбуватиметься судове 
засідання, на якому справу засудженого переглядатимуть. У разі доброї поведінки 
ув’язненого, хороших рекомендацій адміністрації колонії він може бути помилуваним, 
але не раніше ніж після 25 років ув’язнення.

СХЕМА

Схема 9.1.1. Джерела кримінального права як галузі права

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України від 28. 06. 1996 року

Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенствам права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти 

приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту 

коституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується.
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<…> Стаття 24.
<…> Стаття 29. 
<…> Стаття 34.
<…> Стаття 58. 
<…> Стаття 62. 
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
<...> 14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація 

і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання 
покарань; основи організації та діяльності адвокатури;

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративним 
або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

<...> Законом України оголошується амністія.
Стаття 106. Президент України:
<...> 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України 

Генерального прокурора України; 
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення 

з посади Голови Служби безпеки України; 
15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з 

одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; 
18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
22) призначає на посади та звільняє з посад третину складу Конституційного Суду України; 

<...> 
23) утворює суди у визначеному законом порядку; <…> 
27) здійснює помилування.

Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 року
З А Г А Л Ь Н А  Ч А С Т И Н А

Розділ І. Загальні положення
Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України.
1. Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони 

прав i свобод людини i громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 
довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і 
безпеки людства, а також запобігання злочинам.

2. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до ociб, що їх вчинили.

Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності.
1. Піставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небзпечного 

діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.
2. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину i не може бути піддана кримінальному 

покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку i встановлено обвинувальним 
вироком суду.

3. Hixтo не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин 
більше одного разу.

Розділ ІІ. Закон про кримінальну відповідальність
Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповівальність.
1. Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний 

кодекс України, який грунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах i 
нормах міжнародного права. <…>

4. Застосування Закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено.
5. Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що 

містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України.
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<...> Стаття 5. Зворотна дія Закону про кримінальну відповідальність у часі.
1. Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або 

пом’якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється нa ociб, 
що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які 
відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

2. Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або 
посилює кримінальну відповідність, не має зворотної дії в чaci.

3. Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом’якшує відповідальність, а 
частково її посилює, має зворотну дію в часі лише у тій частині, яка пом’якшує відповідальність.

Стаття 6. Чинність Закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 
вчинених на території України. <…>

Стаття 7. Чинність Закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 
вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України.

1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно про живають в Україні, які 
вчинили злочини за її межами, підлягають кри мінальній відповідальності за цим Кодексом, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.

2. Якщо особи, зазначені у частині першій цієї статті, за вчинені злочини зазнали 
кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Україні до 
кримінальної відповідальності за ці злочини.

Стаття 8. Чинність Закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, 
вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України. <...>

Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України.
1. Вирок суду іноземної держави може бути врахований, якщо громадянин України, 

іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами 
України, та знову вчинили злочин на території України.

2. Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте покарання або 
інші правові наслідки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового 
злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.

Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка 
засуджена за вчинення злочину.

1. Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, 
які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для 
притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.

2. Іноземці, які вчинили злочини на території України і засуджені за них на підставі цього 
Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, 
громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами 
України.

3. Іноземці та особи без громадянства, що постійно не проживають в Україні, які вчинили 
злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній 
державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані 
для відбування покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними 
договорами України.

ТЕСТИ
1. Термін «презумпція» означає:

а) визнання факту юридично достовірним, поки не буде доведено протилежне;
б) природжено недоумство;
в) перебування в іншому місці;
г) психічний стан особи.

2. Кримінальне право – це:
а) галузь права;
б) юридична наука;
в) навчальна дисципліна;
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г) все перечислене – правильно.
3. Джерелами кримінального права є:

а) _______________________;
б) _______________________;
в) _______________________;
г) ________________________.

ЗАВДАННЯ
Громадянин України Клим К. за крадіжку 1 000 євро у свого співвітчизника Хоми Х. 

відбув покарання за законами Італії, де вони разом перебували на заробітках. Після 
того, як вони обидва повернулися на Батьківщину, потерпілий звернувся у правоохоронні 
органи з заявою притягнути крадія до відповідальності за українськими законами.

Дайте правовий аналіз ситуації.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
При вступі до Ради Європи держава Україна взяла на себе зобов’язання скасувати 

смертну кару як вищу міру кримінального покарання. Спочатку в Україні було накладено 
мораторій на виконання смертних вироків, а в новий Кримінальний кодекс України не 
внесено відповідної норми. Водночас у десятках країн світу, у тому числі тих, які вважають 
себе демократичними і правовими, наприклад США, і досі збережено смертну кару.

Ваше ставлення до цієї проблеми.

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Порівняльний аналіз Кримінального кодексу УРСР (УСРР) та України.
2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України від 05. 04. 2001 р.
3. Порівняльна характеристика видів кримінальних покарань у чинному і попередніх 

Кримінальних кодексах України.
4. Конституція і кримінальне право України.

Кросворд 9.1.1

1
2

3
4
5

6
7
8

9
10

11

По вертикалі: Галузь права, що визначає, які діяння є злочинами і які міри покарання 
належить застосувати до осіб, що їх скоїли (ключове слово).

По горизонталі: 1. Захід примусу, що застосовується від імені держави за вироком 
суду до винної особи. 2. Грошове стягнення, що накладається судом. 3. Частина норми 
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особливої частини ККУ, що вказує на ознаки заборонного діяння. 4. Визнання факту 
юридично достовірним, поки не буде доведено протилежне. 5. Частина норми особливої 
частини ККУ, що визначає вид і розмір покарання. 6. Місце, де відбувають покарання 
особи, позбавлені волі. 7. Юридичний випадок на відміну від злочину. 8. Природжене 
недоумство. 9. Назва тринадцятого розділу ККУ. 10. Здатність особи усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) і керувати ними. 11. Тримання засудженого в умовах ізоляції строком 
від одного до шести місяців.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Кримінальне право ґрунтується на таких принципах: відповідальності, особистої 

відповідальності, індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання, 
неминучості кримінальної відповідальності.

Джерелами кримінального права України є: Конституція, Кримінальний кодекс, 
Кримінальний процесуальний кодекс, рішення Конституційного Суду, постанова 
Пленуму Верховного Суду, правові норми, що містяться у решти фіксованих Верховною 
Радою України міжнародних договорах і угодах.
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З а н я т т я   №  3 5
Тема 9.2. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ТА ВИДИ ПОКАРАННЯ

Основні поняття 
751 

Мета заняття
751

План
751

Список рекомендованих джерел, НПА та літератури
751

Словничок до теми
751

Конспект лекції
751

Схеми 
757

Витяги із джерел та НПА
758

Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р. 
(Загальна частина; ст. 11–25, 97–108; Особлива частина, ст. 200, 202, 

208, 209, 212, 222, 232)
758

Тести
766

Завдання 
767

Питання для роздумів та обговорення
768

Теми повідомлень та рефератів
768

Кросворди
769

Правовий диктант
770

Додатки:
Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком – 770;

З архіву адвоката. Клопотання про помилування – 771;
Повідомлення про помилування – 772.
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Злочин, суспільна небезпека, протиправність, винність, караність, склад злочину, 

об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона злочину, 
осудність, неосудність, види покарання.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентам зрозуміти поняття злочину, його ознаки і склад, види покарань 

за нього, зокрема, особливості кримінальної відповідальності і покарань неповнолітніх.

ПЛАН
1. Поняття, ознаки та склад злочину.
2. Покарання та його види.
3. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (ст. 8, 24, 29, 34, 58, 62, 92, 106).
2. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р. (розд. І, ІІ, ІІІ, ІV, V, ХV).
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 16. 04. 2001 р.
4. Правознавство: Навч. посібник / За заг. ред. П. Д. Пилипенка. – 3-тє вид., стереот. 

– Львів: Новий Світ-2000, 2006.
5. Правознавство / За ред. В. Копєйчикова, А. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
6. К о р ж а н с ь к и й М. Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. – 

К.: Наук. думка, Українська видавнича група, 1996.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Ювенальна юстиція (лат. juvenalis – юнацький, juvenis – юнак, юнка; лат. justitia – 

справедливість, правосуддя) – спеціалізована система правосуддя щодо неповнолітніх.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
1. Поняття, ознаки та склад злочину

Злочином вважається передбачене ККУ суспільно небезпечне діяння (дія або 
бездіяльність), яке вчинене суб’єктом злочину і містить склад злочину.

Ознаками злочину є: діяння, вчинене суб’єктом злочину, яке характеризується 
суспільною небезпекою, кримінальною протиправністю, винністю і караністю діяння 
(дії чи бездіяльності).

Суспільна небезпека злочину полягає в тому, що він завдає суттєвої шкоди або ж 
створює загрозу завдання такої шкоди благам, що охороняються кримінальним законом, 
– суспільним відносинам. Ступінь суспільної небезпеки залежить від того, на які суспільні 
чи особисті інтереси посягає злочинець, і може змінюватися під впливом конкретних 
обставин. Суспільна небезпека значною мірою також визначається особою злочинця.

Протиправність означає, що злочином вважається лише діяння, передбачене 
кримінальним законом. Для того, щоб діяння було визнано злочином, воно має бути 
передбачене конкретною статтею Особливої частини ККУ. Відсутність у кримінальному 
законі статті, що передбачає караність діяння, означає, що воно не є злочином.
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Винність означає, що діяння, яке визнається злочином, здійснено навмисно чи з 
необережності. Невинне завдання шкоди (казус) – виключає можливість визнання діяння 
злочином.

Караність злочину означає, що його здійснення має наслідком застосування заходів 
кримінального покарання, передбачених законом.

Сукупність усіх зазначених ознак дозволяє у кожному конкретному випадку 
зачисляти те чи інше діяння (вчинок) до числа злочинних та караних, а особу, яка його 
вчинила, притягнути до кримінальної відповідальності.

Кримінальна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, 
встановлюється державою у кримінальному законі і покладається на осіб, винних у 
здійсненні злочинів.

Під кримінальною відповідальністю розуміють юридичну відповідальність особи, 
що здійснила злочин, відповідальність перед державою за винно здійснене суспільно 
небезпечне діяння, передбачене кримінальним законом. 

Сутність кримінальної відповідальності полягає в державному засудженні, негативній 
оцінці державою злочину і особи, що його здійснила, а також у застосуванні судом 
заходів державного примусу – кримінального покарання чи інших заходів, передбачених 
кримінальним законом. 

Єдиною підставою кримінальної відповідальності за кримінальним правом України є 
наявність у діянні особи складу злочину.

Склад злочину – це сукупність передбачених кримінальним законом ознак, що 
визначають суспільно небезпечне діяння як злочин. Відповідно до п. 2 ст. 6 Кримінального 
процесуального кодексу України кримінальна справа не може бути порушена, а порушена 
справа підлягає припиненню за відсутністю в діянні складу злочину.

Склад злочину створює чотири групи ознак, що є його обов’язковими елементами:
• об’єкт;
• об’єктивна сторона;
• суб’єкт;
• суб’єктивна сторона.
Об’єкт – це суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом, – 

суспільний лад України, її політична і економічна системи, власність, особа, політичні, 
майнові та інші права і свободи громадян, правопорядок у суспільстві. Якраз на ці 
суспільні відносини посягає злочин, завдаючи їм суттєвої шкоди, або ж створює загрозу 
завдання такої шкоди.

Об’єктивна сторона – зовнішня сторона злочину, що характеризується суспільно 
небезпечним діянням (дією чи бездіяльністю), суспільно небезпечними наслідками, 
причинним зв’язком між ними, а також способом, засобами, місцем, часом та 
обставинами здійснення злочину.

Суб’єкт – фізична особа, осудна, що досягла віку кримінальної відповідальності, 
тобто 16 років. У випадках, вказаних у законі за злочин, що становить підвищену 
небезпеку, особи притягаються до відповідальності з 14 років (ст. 22 ККУ).

Осудність – здатність особи усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати 
ними. 

Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння була в стані неосудності, тобто не могла усвідомити своїх дій або 
керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної 
діяльності, олігофренії, недоумства чи іншого хворобливого стану. До такої особи за 
призначенням суду мають бути застосовані примусові заходи медичного характеру (такі 
заходи медичного характеру вказані у ст. 92–96 ККУ).
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Суб’єктивна сторона – це внутрішня психологічна сторона злочину, що 
характеризується конкретною формою вини, мотивом та метою. Обов’язкова 
ознака суб’єктивної сторони – вина, що є психічним відношенням особи до суспільно 
небезпечного діяння та його наслідків у формі умислу чи необережності. Злочин 
визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні 
наслідки і бажала їх (прямий умисел) або свідомо допускала настання цих наслідків 
(непрямий умисел). Злочин визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка 
його вчинила, передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків 
своєї дії або бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення (злочинна 
самовпевненість) або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч 
повинна була і могла їх передбачити (злочинна недбалість). Невинне заподіяння шкоди, 
коли особа не передбачала суспільно небезпечних наслідків і не могла або не повинна 
була їх передбачити (казус, випадок), виключає кримінальну відповідальність. Як було 
зазначено вище, суб’єктивна сторона характеризується мотивом та метою.

Мотив злочину – це ті внутрішні спонукання, якими керувався суб’єкт при здійсненні 
злочину. Мотив злочину характеризує не лише особу винного, а й ступінь суспільної 
небезпеки вчиненого діяння.

Мета злочину – це те, чого прагне, чого добивається суб’єкт, здійснюючи злочин.
Відсутність хоча б одного з елементів складу злочину виключає наявність складу 

злочину, а отже, і кримінальну відповідальність.

2. Покарання та його види

Згідно зі ст. 50 ККУ, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені 
держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає 
в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Його метою є не 
тільки кара, а й виправлення засуджених, також запобігання вчиненню нових злочинів 
як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних 
страждань або принизити людську гідність.

До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані такі 
види покарань:

1) штраф;
2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 

класу;
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
4) громадські роботи;
5) виправні роботи;
6) службові обмеження для військовослужбовців;
7) конфіскація майна;
8) арешт;
9) обмеження волі;
10) тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
11) позбавлення волі на певний строк; 
12) довічне позбавлення волі (ст. 51 ККУ).
Покарання поділяється на основні і додаткові.
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Основними видами покарання є громадські роботи, виправні роботи, 
службові обмеження для військовослужбовців, арешт, обмеження волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, позбавлення волі на певний строк, 
довічне позбавлення волі.

Додатковими видами покарання є позбавлення військового, спеціального звання, 
рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна. 

Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю можна застосовувати і як основні, і як додаткові покарання.

За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене 
в санкції статті Особливої частини ККУ. До основного покарання може бути приєднане 
одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених ККУ.

Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, 
передбачену ст. 389 та 390 ККУ.

Штраф – це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, 
установлених в Особливій частині ККУ. Розмір штрафу визначається судом залежно від 
тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах від 30 до 
1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини 
Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу (ст. 53 ККУ). (Порівняйте з відповідним 
покаранням (стягненням) в адміністративному праві.)

Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове 
спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена 
за вироком суду цього звання, рангу, чину або кваліфікованого класу 
(ст. 54 ККУ).

Позбавленння права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
може бути призначене як основне покарання на строк від 2 до 5 років або як додаткове 
покарання на строк від 1 до 3 років. Позбавленння права обіймати певні посади або 
займатися певною дільністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, 
коли воно не передбачене в санкції статті Особливої частини Кодексу за умови, що з 
урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв’язку із заняттям певною 
діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе 
збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (ст. 
55 ККУ). 

Громадські роботи полягають у виконанні засудженим у вільний від роботи чи 
навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи 
місцевого самоврядування. Громадські роботи встановлюються на строк від 60 до 
240 годин і відбуваються не більш як чотири години на день. Громадські роботи не 
призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, 
особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби (ст. 
56 ККУ).

Покарання у формі виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до 
двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого 
до виправних робіт провадиться відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому 
вироком суду, в межах від 10 до 20 відсотків. Виправні роботи не застосовуються 
до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, до 
непрацездатних, до осіб, що не досягли 16 років, і тих, що досягли пенсійного віку, а 
також до військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, нотаріусів, суддів, 
прокурорів, адвокатів, державних службовців, посадових осіб органів місцевого 
самоврядування (ст. 57 ККУ). (Порівняйте з відповідним покаранням (стягненням) в 
адміністративному праві.)
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Покарання у формі службового обмеження застосовується до засуджених 
військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести 
місяців до двох років у випадках, передбачених ККУ, а також у випадках, коли суд, 
ураховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість 
обмеження волі чи позбавлення волі на строк не більше ніж два роки призначити 
службове обмеження на той самий строк. Із суми грошового забезпечення засудженого 
до службового обмеження провадиться відрахування в дохід держави у розмірі, 
встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під час відбування 
цього покарання засуджений не може бути підвищений за посадою, у військовому званні, 
а строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового 
військового знання (ст. 58 ККУ).

Покарання у формі конфіскації майна полягає в примусовому, безоплатному 
вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. 
Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна 
конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна 
встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призначена 
лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині Кодексу. Перелік майна, 
що не підлягає конфіскації, визначається законом України (ст. 59 ККУ). (Порівняйте зі 
схожим видом покарання (стягненням) в адміністративному праві.)

Покарання у формі арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і 
встановлюється на строк від одного до шести місяців. Військоволужбовці відбувають 
арешт на гауптвахті. Арешт не застосовується до осіб віком до 16 років, вагітних жінок, 
жінок, які мають дітей віком до семи років (ст. 60 ККУ). (Порівняйте зі схожим видом 
покарання (стягненням) в адміністративному праві.)

Покарання у формі обмеження волі полягає у триманні особи в кримінально-
виконавчих установах відкритого типу без ізоляції від суспільства, в умовах здійснення 
за нею нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці. Обмеження волі 
встановлюється на строк від одного до п’яти років. Обмеження волі не застосовується 
до неповнолітніх, вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 14 років, до осіб, що 
досягли пенсійного віку, військовослужбовців строкової служби та до інвалідів першої і 
другої груп (ст. 61 ККУ).

Покарання у формі тримання в дисциплінарному батальйоні призначається 
військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у 
випадках, передбачених ККУ, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу 
засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше 
ніж два роки триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк. Тримання 
в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може 
застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі (ст. 62 
ККУ).

Покарання у формі позбавлення волі на певний строк полягає в ізоляції засудженого 
та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи. Позбавлення 
волі встановлюється на строк від 1 до 15 років (ст. 63 ККУ).

Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і 
застосовується лише у випадках, спеціально передбачених ККУ, якщо суд не вважає за 
можливе застосувати позбавлення волі на певний строк. Довічне позбавлення волі не 
застосовується до осіб, що вчинили злочини, у віці до 18 років і до осіб у віці понад 
65 років, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на 
момент постановлення вироку (ст. 64 ККУ).
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3. Особливості кримінальної відповідальності 
та покарання неповнолітніх

Судовими системами багатьох країн Заходу передбачена ювенальна юстиція, яка 
вже понад століття формується як важливий інститут захисту прав дитини. Основою 
її доктрини є відповідальність держави за неповнолітніх, упередження їх небезпечної 
поведінки, захист від шкідливого впливу оточення.

Вона оперта на такі положення:
1. підліток зі своїм розвитком ще не здатний адекватно оцінювати і усвідомлювати 

свої вчинки і нести за них повну відповідальність;
2. вік підлітка дозволяє його перевиховати і запобігти повторним правопорушенням;
3. доля неповторного правопорушника важливіша від самого правопорушення.
Українська держава, вперше виділивши цілий розділ у ККУ від 05. 04. 2001 р., 

присвячений особливостям кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх, 
зробила крок до запровадження ювенальної юстиції.

За загальним правилом до кримінальної відповідальності притягуються особи, яким 
до вчинення злочину виповнилось 16 років (ч. 1 ст. 22 ККУ), а за вчинення окремих тяжких 
і особливо тяжких злочинів – з 14 років (ч. 2 ст. 22 ККУ). Неповнолітній, який вперше 
вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнений судом від відповідальності, якщо 
його виправлення можливе без застосування покарання. У цьому разі суд застосовує до 
неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені ст. 105 КК України. 
Кількість і тривалість заходів примусового характеру встановлює судом, і вони не є видом 
кримінального покарання. До неповнолітніх, які визнані винними у вчиненні злочину, ст. 
98 ККУ передбачає такі основні види покарань: штраф (ст. 99 ККУ), громадські роботи (ч. 
1 ст. 100 ККУ), арешт (ст. 102 ККУ). Покарання у вигляді позбавлення волі неповнолітні 
відбувають у спеціальних виховних закладах. Кримінальний кодекс передбачає умовно-
достроково звільнення від відбування покарання (ст. 107 ККУ), дострокове зняття 
судимості (ч. 1 ст. 91 ККУ) неповнолітніх осіб. Про ці та інші особливості кримінальної 
відповідальності та покарання неповнолітніх детальніше можна дізнатися з розд. ХV ККУ.
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СХЕМИ

Схема 9.2.1. Склад злочину
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Схема 9.2.3. Види покарань

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА

Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 року
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ ІІІ. Злочин, його види та стадії
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 малозначність не становить суспільної 
небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній 
особі, суспільству або державі.

Стаття 12. Класифікація злочинів.
1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, 

середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.
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2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш м’яке покарання.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді 
позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше десяти років.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення 
волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини.
1. Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.
2. Незакінченим злочином є готування до злочину та замах на злочин.
Стаття 14. Готування до злочину.
1. Готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, під-

шукування співучасників або змова на вчинення злочину, усу нення перешкод, а також інше 
умисне створення умов для вчинення злочину.

2. Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відпо-
відальності.

Стаття 15. Замах на злочин.
1. Замахам на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії або бездіяльності), 

безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею 
Особливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, 
що не залежали від її волі.

2. Замах на вчинення злочину є закінченим, якщо особа виконала усі дії, які вважала 
необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не 
залежали від її волі.

3. Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її 
волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця.

Стаття 16. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин.
Кримінальна відповідальність за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 

14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність 
за закінчений злочин.

Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині.
1. Добровільною відмовою є остаточне припинення особою за своєю волею готування до 

злочину або замаху на злочин, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення 
злочину до кінця.

2. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає 
кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фантично вчинене нею діяння містить 
склад іншого злочину.

Розділ ІV. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності 
(суб’єкт злочину)

Стаття 18. Суб’єкт злочину.
1. Суб’єктом злочину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно 

до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.
2. Спеціальним суб’єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з 

якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише 
певна особа.

Стаття 19. Осудність.
1. Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії 

(бездіяльність) і керувати ними.
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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.

3. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані осудності, але до постановлення 
вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися 
примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати 
покаранню.

Стаття 20. Обмежена осудність.
1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмежено осудною, 

тобто така, яка під час вчинення злочину, через наявний у неї психічний розлад, не була 
здатна повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними.

2. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при призначенні покарання і 
може бути підставою для застосування примусових заходів медичного характеру.

Стаття 21. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп’яніння 
внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин.

Особа, яка вчинила злочин у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних 
засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає кримінальній відповідальності.

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.
1. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилось 

шістнадцять років.
2. Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають 

кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115–117), посягання на життя 
державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, 
судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням 
правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням 
правової допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), умисне 
тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350, 377, 398), умисне 
середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 345, 346, 350, 377, 
398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), терористичний акт (стаття 258), захоплення 
заручників (статті 147 і 349), зґвалтування (стаття 152), насильницьке задоволення статевої 
пристрасті неприродним способом (стаття 153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 
262, 308), грабіж (статті 186, 262, 308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), 
вимагання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (частина друга 
статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті 399), пошкодження шляхів сполучення 
і транспортних засобів (стаття 277), угон або захоплення залізничного рухомого складу, 
повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278), незаконне заволодіння транспортним 
засобом (частини друга, третя статті 289), хуліганство (стаття 296).

Розділ V. Вина та її форми
Стаття 23. Вина.
Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим 

Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.
Стаття 24. Умисел і його види.
1. Умисел поділяється на прямий і непрямий.
2. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого 

діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання.
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3. Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно (небезпечний характер 
свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і хоча не 
бажала, але свідомо припускала їх настання.

Стаття 25. Необережність та її види.
1. Необережність поділяється на злочинну самовпевненість та злочинну недбалість.
2. Необережність є злочинною самовпевненістю, якщо особа передбачала можливість 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковажно 
розраховувала на їх відверненість.

3. Необережність є злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості 
настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), хоча повинна 
була і могла їх передбачити.

Розділ XV. Особливості кримінальної відповідальності                                     
та покарання неповнолітніх

Стаття 97. Звільнення від кримінальної відповідальності із висуванням примусових 
заходів виховного характеру.

1. Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено 
від кримінальної відповідальності, якщо його виправлення можливе без застосування 
покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного 
характеру, передбачені частиною другою статті 105 цього Кодексу.

2. Примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 105 
цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати 
кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 
діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.

3. У разі ухилення неповнолітнього, що зчинив злочин, від застосування до нього 
примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягуєтюся до 
кримінальної відповідальності.

Стаття 98. Види покарань.
1. До неповнолітніх, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані 

такі основні види покарань:
1) штраф;
2) громадські роботи;
3) виправні роботи;
4) арешт;
5) позбавлення волі на певний строк.

2. До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу та 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Стаття 99. Штраф.
1. Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний дохід, власні 

кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення.
2. Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину 

та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п’ятисот встановлених 
законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 100. Громадські та виправні роботи.
1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років 

на строк від тридцяти до ста двадцяти годин і полягають у виконанні неповнолітнім робіт у 
вільний від навчання чи основної роботи час. Тривалість виконання даного виду покарання не 
може перевищувати двох годин на день.

2. Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому в віці від 16 до 18 років за 
місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.

3. Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється 
відрахування в дохід держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п’яти до 
десяти відсотків.
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Стаття 101. Арешт.
Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановленого вироку досяг 

шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від 
п’ятнадцяти до сорока п’яти діб.

Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк.
1. Покарання у виді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину 

вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше десяти років, а у випадках, 
передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті, – більше п’ятнадцяти років. Неповнолітні, 
засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних 
установах.

2. Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив 
злочин невеликої тяжкості.

3. Покарання у виді позбавлення волі призначається неповнолітньому: 
1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості – на строк не більше двох років;
2) за злочин середньої тяжкості – на строк не більше чотирьох років;
3) за особливо тяжкий злочин – на строк не більше семи років;
4) за собливо тяжкий злочин – на строк не більше десяти років;
5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисними позбавленням життя людини, –        
    на строк до п’ятнадцяти років.

Стаття 103. Призначення покарання.
1. При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у 

статтях 65–67 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, 
рівень розвитку та інші особливості особи нього.

2. При призначенні покарання неповнолітньому за сукупністю злочинів або вироків 
остаточне покарання у виді позбавлення волі не може перевищувати п’ятнадцяти років.

Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням.
1. Звільнення від відбування з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно 

до статей 75–78 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею.
2. Звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване до 

неповнолітнього лише у разі його засудження до позбавлення волі.
3. Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років.
4. У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд 

може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов’язок щодо нагляду за 
засудженим та проведення з ним виховної роботи.

Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів 
виховного характеру.

1. Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути 
звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння 
та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує 
застосування покарання.

2. У цьому разі суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного 
характеру:

1) застереження;
2) обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;
3) передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи під нагляд 
педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на 
їхнє прохання;
4) покладення на неповнолітнього, який досяг п’ятнадцятирічного віку і має майно, 
кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;
5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей 
і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови 
перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються 
законом.
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3. До неповнолітнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного 
характеру, що передбачені у частині другій цієї статті.

Тривалість заходів виховного характеру, передбачених у пунктах 2 та 3 частини другої цієї 
статті, встановлюється судом, який їх призначає.

Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, 
передбаченому законом.

Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання 
у зв’язку із закінченням строків давності.

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку 
із закінченням строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, 
застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, 
передбачених цією статтею.

2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки давності:
1) два роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;
2) п’ять років – у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
3) сім років – у разі вчинення тяжкого злочину;
4) десять років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки 
виконання обвинувального вироку:

1) два роки – у разі засудження до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, 
а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої 
тяжкості;
2) п’ять років – у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин 
середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на 
строк не більше п’яти років за тяжкий злочин;
3) сім років – у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше 
п’яти років за тяжкий злочин;
4) десять років – у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо 
тяжкий злочин.

Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.
1. До осіб, які відбувають покарання у виді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці 

до вісімнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину.

2. Умовно-дострокове зільнення від відбування покарання може бути застосоване, 
якщо засуджений сумлінною поведінкою та ставленням до праці та навчання довів своє 
виправлення.

3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до 
засуджених за злочин, вчинений у віці до 18 років, після фактичного відбуття:

1) не менше третини призначеного строку покарання у виді позбавлення волі за злочин 
невеликої або середньої тяжкості і за необережний тяжкий злочин;
2) не менше половини строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом за 
умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа 
раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисний злочин і до погашення 
або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, 
за який вона засуджена до позбавлення волі;
3) не менше двох третин строку покарання у виді позбавлення волі, призначеного судом 
за умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання 
у виді позбавлення волі і була умовно-достроково звільнена від відбування покарання, 
але до закінчення невідбутої частини покарання та до досягнення 18 віку знову вчинила 
умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі.

4. До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м’яким покаранням не 
застосовується.
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5. У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення від 
відбування покарання, протягом невідбулої частини покарання нового злочину суд призначає 
їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу.

Стаття 108. Погашення та знаття судимості.
1. Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними 

вісімнадцятирічного віку, здійснюється відповідно до статей 88–91 цього Кодексу з урахуванням 
положень, передбачених цією статтею.

2. Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні:
1) засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, після виконання цього 
покарання;
2) засуджені до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо 
вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;
3) засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з 
дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;
4) засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п’яти 
років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.

3. Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у 
виді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до вісімнадцяти 
років, за підставами, передбаченими в частині першій статті 91 цього Кодексу, після закінчення 
не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в частині другій цієї статті.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
<…> Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, з платіжними картками та 

іншими засобами доступу до банківських рахунків, з обладнанням для їх виготовлення.
1. Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до 

банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою 
збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання чи збут – 

карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – 
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
Примітка. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або 

електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтими для передачі доручень або 
інформації на переказ грошових коштів між суб’єктами переказу грошових коштів (розрахункові 
документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при 
проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

<...> Стаття 202. Порушення порядку зайняття господарською та банківською 
діяльністю.

1. Здійснення без державної реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності, що містить 
ознаки підприємницької та яка підлягає ліцензуванню, або здійснення без одержання ліцензії 
видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, чи 
здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, якщо це 
було пов’язано з отриманням доходу у великих розмірах, – 

карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той 
самий строк.

2. Здійснення банківської діяльності або банківських операцій, а також професійної 
діяльності на ринку цінних паперів, операцій небанківських фінансових установ без 
державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено 
законодавством, або з порушенням умов ліцензування, якщо це було пов’язано з отриманням 
доходу у великих розмірах, – 
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карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. Отримання доходу у великому розмірі має місце, коли його сума в тисячу і 
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

<...> Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних 
рахунків.

1. Незаконне, з порушенням встановленого законом порядку, відкриття або використання 
за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, що 
постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють 
на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації 
або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій особою, яка здійснює 
підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, – 

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк від двох 
до чотирьох років, з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище 
рахунках.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – 
караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з 
конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках.

Стаття 209. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих 
злочинним шляхом.

1. Вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, 
здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів та іншого 
майна для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності, а також створення 
організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та 
іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, – 

караються штрафом від п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на 
строк до трьох років, з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо 
злочинним шляхом.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – 
караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією 

грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, та з конфіскацією 
майна.

<...> Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.
1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що входять 

в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою 
особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, або особою, що 
займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою 
особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження 
до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, – 

карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели 
до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих 
розмірах, – 

караються штрафом від п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 
п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ776

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше 
судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, або якщо вони 
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів 
особливо великих розмірах, – 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією 
майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті, 
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної 
відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, 
завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших 
обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми 
податків, зборів і інших обов’язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують 
установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо 
великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які 
в п’ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян.

<...> Стаття 222. Шахрайство з фінансовими ресурсами.
1. Надання громадянином – підприємцем або засновником чи власником суб’єкта 

господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта господарської діяльності 
завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної 
Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам 
з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі 
відсутності ознак злочину проти власності – 

карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди, – 
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
<...> Стаття 232. Розголошення комерційної або банківської таємниці.
Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника 

особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю, якщо 
воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної шкоди суб’єкту 
господарської діяльності, – 

карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі 
на той самий строк. <...>

ТЕСТИ
1. Визначте, в якому варіанті відповіді міститься повний перелік осіб, котрі можуть 

бути суб’єктами злочину:
а) усі дорослі особи;
б) дорослі та неповнолітні після 14 років;
в) особи, що досягли 14 років;
г) особи, що досягли шістнадцятирічного віку, а у випадках, прямо вказаних у законі, 
за злочини, що становлять підвищену небезпеку, особи, що досягли 14 років.
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2. Неосудною, за Кримінальним кодексом України, є особа, яка вчинила злочин:
а) унаслідок збігу тяжких особистих або сімейних обставин;
б) при захисті від суспільно небезпечного посягання;
в) унаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу психічної діяльності.

3. Фактичною підставою кримінальної відповідальності є:
а) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого в ККУ, що 
містить склад злочину;
б) намір особи вчинити злочин;
в) погрози однієї особи на адресу іншої.

4. Стаття 11 ККУ визначає, що злочин – це:
а) визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке посягає на права 
та законні інтереси особи;
б) суспільно небезпечне діяння, яке посягає на державний лад України;
в) передбачене ККУ суспільно небезпечне виннне діяння, вчинене суб’єктом 
злочину.

5. Додатковими покарання є:
а) штраф;
б) конфіскація майна;
в) громадські роботи;
г) позбавлення волі на певний строк;
д) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 
класу.

ЗАВДАННЯ
1. Уважно прочитайте, проаналізуйте цю статтю ККУ і визначте в ній диспозицію 

та санкцію.
Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 

ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 
паперів чи білетів державної лотереї.

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 
Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді 
банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів 
державної лотереї – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому 
розмірі, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 
групою чи в особливо великому розмірі, – караються позбавленням волі на строк від 
восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо 
сума підробки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 
в особливо великому розмірі – якщо сума підробки у чотириста і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

2. Група неповнолітніх, серед яких були дівчата і хлопці, повертались додому з 
дискотеки. Коли вони проходили повз кладовище, 17-літній Авдій та 15-літній Яків 
перестрибнули через цвинтарну огорожу, пошкодили два могильні пам’ятники і тут же 
були затримані сторожем. У своїх свідченнях хлопці стверджували, що в стані сп’яніння 
вони не розуміли, що роблять.

Чи є дії хлопців злочинними? Які міри покарання можуть бути застосовані до них?
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3. Чоловік Одарки Пантелеймон приходив щодня з роботи в нетверезому стані, 
ображав дружину та часто бив її. Коли це відбулося черговий раз, Одарка у стані сильного 
душевного хвилювання вдарила чоловіка у груди ножем, яким чистила картоплю. Від 
отриманого поранення чоловік помер. Одарку обвинувачують в умисному вбивстві, 
вчиненому у стані сильного душевного хвилювання.

Яке рішення прийме суд?

4. Матвій (15 років) та Орест (13 років), перебуваючи в лісі, натрапили на намет, у якому 
нікого не було. З намету вони взяли радіоприймач, мобільний телефон та мисливську 
рушницю. Коли хлопці виходили з намету, їх помітили господарі, що поверталися. 
Почалося переслідування. Господарі швидко наближалися до хлопців. Матвій передав 
Орестові рушницю і наказав стріляти в переслідувачів. Той вистрелив, але не вцілив у 
переслідувачів.

Як кваліфікувати дії Матвія та Ореста? Як буде вирішено справу?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Законом про амністію засудженим до довічного позбавлення волі це покарання 

може бути замінене на позбавлення волі на певний строк (ст. 85, ч. 3 ст. 86). Актом про 
помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання 
у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі не менше двадцяти п’яти років 
(ст. 87).

Що ви думаєте з цього приводу?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Поняття та підстави для кримінальної відповідальності.
2. Понятя, ознаки види та стадії злочину.
3. Поняття та форми вини.
4. Співучасть у вчиненні злочину та її форми.
5. Судимість: строки погашення та умови її зняття.
6. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
7. Злочини проти волі, честі та гідності особи.
8. Злочини у сфері господарської діяльності.
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По вертикалі: 2. Суспільно небезпечне винне діяння, що посягає на охоронювані 
кримінальним законом цінності і є забороненим під загрозою покарання. 3. Одна з 
ознак злочину. 4. Стан людини, коли вона розуміє характер і значення своїх дій та може 
керувати ними. 10. Злочин, спрямований проти основ національної безпеки України. 
14. Джерело кримінального права (абревіатура). 16. Доведення свого перебування в 
іншому місці на час злочину. 17. Усвідомлення суспільно небезпечного характеру діяння. 
18. Позбавлення життя іншої людини (один із найтяжчих злочинів). 

По горизонталі: 1. Галузь права, яка визначає, які діяння є злочинами і які міри 
покарання належить застосовувати до осіб, що їх скоїли. 5. Тримання засудженого в 
умовах ізоляції, що встановлюється на строк від одного до шести місяців. 6. Один із 
видів кримінального покарання. 7. Одна з ознак злочину. 9. Особа, яка від імені 
держави виступає обвинувачем у суді. 11. Державний озброєний орган, який захищає 
життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси 
суспільства і держави від протиправних посягань. 12. Особа, яка здійснює захист у 
суді. 13. Державний правоохоронний орган спеціального призначення, що покликаний 
забезпечувати державну безпеку України (абревіатура). 15. Орган, який здійснює 
правосуддя в Україні. 20. Злочин, здійснений у сфері господарської діяльності.
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ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ

Ознаками злочину є: суспільна небезпека, кримінальна протиправність, 
винність і караність. Сукупність цих ознак у діянні особи дає підстави для притягнення 
її до кримінальної відповідальності. Її єдиною підставою є наявність у діянні особи 
складу злочину, його обов’язковими елементами є: об’єкт, об’єктивна сторона, 
суб’єкт, суб’єктивна сторона.

За загальним правилом кримінальної відповідальності підлягають особи, яким до 
вчинення злочину виповнилось 16 років, а за вчинення окремих тяжких і особливо тяжких 
злочинів – з 14 років.

ДОДАТКИ ДО ТЕМИ
Додаток 7.2.1

Перелік майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком

I. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети, що належать засудженому 
на правах особистої власності чи є його часткою у спільній власності, необхідні для засудженого 
та осіб, які перебувають на його утриманні:

1. Жилий будинок з господарськими будівлями в сільській місцевості, якщо засуджений та 
його сім’я постійно в ньому проживають.

2. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні засудженому і особам, які 
перебувають на його утриманні:

а) одяг – на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне зимове пальто або кожух, 
один зимовий костюм (для жінок – два зимових плаття), один літній костюм (для жінок – два 
літніх плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім того, дві літні хустки 
і одна тепла хустка (або шаль);

б) взуття в кількості однієї пари шкіряної, однієї пари гумової і пари валянок на кожну 
особу;

в) білизна у кількості двох змін на кожну особу;
г) постіль (матрац, подушка, дві простині, дві наволочки, ковдра) і два особистих рушники 

на кожну особу;
д) необхідний кухонний посуд;
е) меблі – по одному ліжку та стільцю (або табуретці) на кожну особу, один стіл, одна 

шафа і одна скриня на сім’ю;
є) всі дитячі речі.
3. Продукти харчування, потрібні для особистого споживання засудженому, членам його 

сім’ї та особам, які перебувають на його утриманні, – на три місяці, а для осіб, які займаються 
сільським господарством, – до нового врожаю.

4. Паливо, потрібне засудженому, членам його сім’ї та особам, які перебувають на його 
утриманні, для готування їжі та обігрівання приміщення на протязі шести місяців.

5. Одна корова, а при відсутності корови – одна телиця; коли немає ні корови, ні телиці – 
одна коза, вівця чи свиня – у осіб, які займаються сільським господарством.

6. Корм для худоби, яка не підлягає конфіскації, – в кількості, потрібній до вигону худоби 
на пасовище або до збору нових кормів.

7. Насіння, потрібне для чергових посівів (осіннього і весняного), та незнятий урожай – у 
осіб, які займаються сільським господарством.

8. Сільськогосподарський інвентар – у осіб, які займаються сільським господарством.
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9. Знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, а також потрібні для особистих 
професійних занять засудженого інструменти, приладдя і книги, за винятком випадків, коли 
суд позбавив засудженого права займатися даною діяльністю.

10. Пайові внески до кооперативних організацій (крім дачнобудівних кооперативів) та 
колгоспів. 

Примітка. Пайові внески до житлобудівних кооперативів можуть бути конфісковані в разі, 
коли спорудження будинку ще не закінчено.

II. У випадку конфіскації частки засудженого в спільному майні колгоспного двору чи 
господарства громадян, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сільському 
господарстві, розмір його частки визначається після виключення з цього майна того, що не 
підлягає конфіскації. 

Додаток 7.2.2

З архіву адвоката

Президенту України
п. Ющенку Віктору Андрійовичу

____________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)
яка мешкає за адресою:
с. Комаровичі
Старосамбірського району
Львівської області

КЛОПОТАННЯ ПРО ПОМИЛУВАННЯ

За вказаною вище адресою проживаю постійно, за винятком 1942–1945 років, коли 
перебувала на примусових роботах у Німеччині. Після смерті чоловіка у 1956 році сама 
виховувала трьох дітей. Старша донька померла 2003 року, середуща проживає далеко від 
мене – у с. Леляки Баришівського району Київської області. Тепер живу сама, оскільки мій син 
_____________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові)
1953 року народження, який проживав у сусідньому с. Міженець і був моєю останньою надією 
на допомогу в глибокій старості, відбуває покарання у виправній колонії № 40 м. Дрогобича 
Львівської області.

Він був позбавлений волі за ст. 115, ч. 1, Кримінального кодексу України, строком на 10 
(десять) років вироком місцевого суду Старосамбірського району Львівської області. Свою 
вину син визнав, у скоєному злочині щиро кається. З призначеного строку покарання відбув 5 
(п’ять) років і два місяці.

Отже, шановний пане Президенте, прошу Вас зважити на мій похилий вік (мені 82 роки), 
поганий стан здоров’я, гнітючу самотність, змилосердитися наді мною, моїм сином 
______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
і помилувати його або скоротити невідбуту частину покарання.

Уклінно прошу Вас задовольнити моє прохання.

Додаток:
1. Вирок місцевого суду Старосамбірського району Львівської області.
2. Довідка виконавчого комітету Новоміської сільської ради.
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3. Довідка Новоміської дільничної лікарні.

27 грудня 2006 року                                                                                     З повагою
_________________________

                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 7.2.3
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Правосуддя. судочинство, судова система, юрисдикція, ювенальна юстиція.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Допомогти студентові одержати детальніші знання про систему судочинства, як одну 

із гілок влади в Україні.

ПЛАН
1. Поняття, функції і принципи правосуддя.
2. Судочинство в Україні.
3. Система судочинства і суди загальної юрисдикції в Україні.
4. Конституційне судочинство.
5. Цивільне судочинство.
6. Розгляд адміністративних прав.
7. Господарське судочинство. 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (розд. VII, VIII, XII).
2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 

02. 06. 2016 р.
3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02. 07. 2013 р.
4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» від 

21. 06. 2001 р.
5. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про органи суддівського 

самоврядування» від 21. 06. 2001 р.
6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про кваліфікаційні комісії, 

атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів України» від 21. 06. 2001 р.
7. Закон України «Про Вищу раду юстиції» від 15. 01. 1998 р.
8. Закон України «Про прокуратуру» від 02. 07. 2015 р.
9. Закон України «Про судоустрій України» від 07. 02. 2002 р.
10. Закон України «Про конституційний суд України» від 16. 10. 1996 р.
11. Податковий кодекс України від 24. 10. 2013 р.
12. Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р.
13. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05. 07. 2012 р.
14. Закон України «Про нотаріат» від 02. 09. 1993 р.
15. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р.
16. Кримінально-процесуальний кодекс України.
17. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р.
18. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18. 07. 1963 р.
19. Закон України «Про Національну поліцію» від 02. 07. 2015 р.
20. Правознавство.

СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Ювенальна юстиція (від лат. juvenalis – юнацький, від juvenis – юнак, юнка; лат. 

justitia – справедливість, правосуддя) – спеціалізована система правосуддя щодо 
неповнолітніх.

Юрисдикція (від лат. jurisdicrio – судочинство, від jus (juris)) – право і dicere – 
говорити, проголошувати.
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КОНСПЕКТ  ЛЕКЦІЇ
1. Поняття, функції та принципи правосуддя в Україні

Під правосуддям слід розуміти правозастосувальну діяльність суду з розгляду 
і вирішення у встановленому законом процесуальному порядку віднесених до його 
компетенції цивільних, господарських, кримінальних і адміністративних справ з метою 
охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних 
осіб та інтересів держави. Також правосуддям вважається особлива владна функція 
держави, що здійснюється від її імені в адміністративних, кримінальних, конституційних, 
цивільних, господарських справах.

Правосуддя в Україні здійснюється на основі Конституції, Законом України «Про 
судоустрій України» від 07. 02. 2002 р. та регламентується законодавством про цивільне, 
кримінальне, конституційне та господарське судочинство.

Здійснення правосуддя – це діяльність виключно судів, які, згідно з Конституцією 
України, є самостійною гілкою державної влади та діють незалежно від її законодавчої та 
виконавчої гілок. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у 
державі. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами 
чи посадовими особами не допускається.

Суд, який здійснюється правосуддям на засадах верховенства права, забезпечує 
захист гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та 
громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, суспільства, держави. Крім 
цього, суди здійснюють також контрольні функції в сфері адміністративного управління.

Правосуддя здійснюється на основі головних принципів, які не можуть існувати 
окремо, складають одне ціле, систему. Таким принципами є:

1. Здійснення правосуддя тільки судом;
2. Незалежність судів і підкорення їх тільки закону;
3. Державна мова судочинства;
4. Законність;
5. Гласність судового процесу та його повного фіксування технічними засобами;
6. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
7. Повага до гідності особи, невтручавши в її особисте і сімейне життя;
8. Забезпечення доведеності вини;
9. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні пе-

ред судом їх переконливості;
10. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
11. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, окрім ви-

пад ків встановлених законом;
12. Обов’язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.
Функціями судової влади є:
1. Відправлення правосуддя;
2. Судовий нагляд (контроль) за законністю та обґрунтованістю засобів процесу аль-

ного примусу;
3. Тлумачення правових норм;
4. Офіційне посвічення органів, що мають юридичне значення;
5. обмеження конституційної та іншої правосуб’єктності громадян України.
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2. Судочинство в Україні

Встановлений процесуальний порядок подання позовів і розгляд у судах справ 
відносно спорів, що виникають з різноманітних правовідносини, порядок прийняття 
рішень учасниками процесуальних дій, оскарження та перегляд цих рішень, подання 
заяв про правопорушення чи злочин, їх виявлення, розслідування, передача матеріалів 
по кримінальних справах у суди – все це охоплюється поняттям судочинство. 
Судочинство провадиться суддею одноосібно, колегією суддів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства, згідно з ст. 129 Конституції України, є:
1. Законність (дотримання Конституції та законів України). Судді не звітують ні перед 

ким за свою діяльність щодо здійснення правосуддя і не зобов’язані давати будь-які 
пояснення щодо судової справи;

2. Рівність усіх учасників процесу перед законом і судом (забезпечується ст. 24 
Конституції України: «Громадяни мають рівні права і свободи та є рівними перед 
законом…»). Чинне законодавство України передбачає винятки з принципу рівності 
громадян перед законом стосовно Президента, народних депутатів, суддів;

3. Забезпечення доведення вини (особа не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обви-
нувальним вироком суду (презумпція невинності – ст. 62 КУ). До остаточного вирішення 
кримінальної справи і офіційного визнання особи винуватою з нею не можна поводитись 
як з винуватою, скажімо, публічно, в засобах масової інформації, в офіційних документах 
стверджувати, що дана особа є злочинцем;

4. Змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні 
перед судом їх правильності. Змагання означає, що в судовому процесі ведуть спір 
дві сторони і позивач і відповідач (у кримінальному процесі – сторони обвинувачення і 
захисту) є процесуально рівні.

5. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором. Він бере участь у 
дослідженні доказів, подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону 
та міри покарання підсудному. Водночас прокурор вмотивовано може відмовитися від 
обвинувачення, але це не звільняє суд від обов’язку розглядати справу далі на загальних 
підставах;

6. Забезпечення звинуваченому права на захист. Особа, яка проводить дізнання 
(слідчим, прокурор, суддя, суд), зобов’язана до першого допиту підозрюваного, обвину-
ваченого і підсудному роз’яснити їм право мати захисника і скласти про це протокол. 
Захисник долучається до участі в справі:

• з моменту пред’явлення обвинувачення;
• у випадку затримання чи взяття під варту – з моменту оголошення протоколу, але 

не пізніше 24 годин з моменту затримання;
• якщо попереднє слідство не проведено - після віддання до суду.
7. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. Розгляд 

справ у всіх судах відкритий, якщо це не суперечить інтересам охорони державної 
таємниці, а також у справах про статеві злочини осіб, які не досягли 16 років; інших 
«інтимних справах», забезпечення безпеки потерпілого, свідка; охорони комерційної 
таємниці. Проте рішення і вирок оголошуються привселюдно.

8. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 
встановлених законом. Суд апеляційної інстанції має право повністю або частково, 
безпосередньо дослідити докази, у тому числі і ті, які не розглядалися судом першої 
інстанції; скасувати вирок суду першої інстанції, постановити свій вирок, навіть погіршити 
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становище підсудного за умови, що про це ставилось питання в апеляції прокурора, 
потерпілого або його представника.

9. Обов’язковість рішень суду. Ті рішення, що набули законної сили, є обов’язковими 
для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян і 
підлягають обов’язковому виконанню на всій території України.

3. Система судочинства і суди загальної юрисдикції в Україні

Відповідно до Конституції України та згаданого Закону «Про судоустрій України» 
судову систему держави становлять суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд 
України. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р. визначив системи 
судів загальної юрисдикції, яка будується за принципами територіальності та спеціалізації 
і складається з:

• місцевих судів;
• апеляційних судів, Апеляційного суду України;
• вищих спеціалізованих судів;
• Верховного суду України.
Вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є:
Верховний Суд України, у складі якого діють:
• Судова палата у цивільних справах;
• Судова палата у кримінальних справах;
• Судова палата у господарських справах;
• Судова палата в адміністративних справах;
• Військова судова колегія.
Вищими судовими органами спеціалізованих судів є: Вищий господарський 

суд, Вищий адміністративний суд України,інші відповідні вищі спеціалізовані суди, що 
утворюються Президентом України у порядку, встановленому згаданим Законом.

Місцевими загальними судами є: районні, районні в містах, міські та міськрайонні 
суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевими господарськими судами є господарські 
суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Місцевими 
адміністративними судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до Указу 
Президента України.

З метою уникнення помилок правосуддя, здійснення контролю в судочинстві 
передбачено апеляційне та касаційне оскарження рішення суду.

У системі загальної юрисдикції діють загальні та спеціалізовані апеляційні суди:
• апеляційні суди областей;
• апеляційні суди міст Києва та Севастополя;
• апеляційний суд Автономної Республіки Крим;
• військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд Військово-Морських Сил 

України;
• апеляційний суд України.
У загальних апеляційних судах, крім Апеляційного Суду України, можуть діяти суди 

присяжних, порядок формування складу яких визначається спеціальним законом, а 
порядок їх участі у здійсненні правосуддя – процесуальним законом.

Апеляційні суди наділені повноваженнями провадити своє власне судове слідство 
або обмежитись матеріалами, що є у справі.

Крім апеляційних загальних судів, існують апеляційні спеціалізовані суди, а саме:
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• Апеляційні господарські суди;
• Апеляційні адміністративні суди.
Вони утворюються в апеляційних округах відповідно до Указу Президента України.
Апеляційні суди здійснюють такі повноваження:
• розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до процесуального закону;
• розглядають у першій інстанції справи, що визначені законом (крім апеляційних 

господарських судів);
• ведуть та аналізують судову статистику, вивчають та узагальнюють судову практику;
• надають методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим судам;
• здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

4. Конституційне судочинство

Воно здійснюється відповідно до Конституції України та Закону України від 16 жовтня 
1996 року. «Про Конституційний Суд України».

Виключною компетенцією Конституційного Суду України є вирішення питань щодо:
• конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів 

Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим;

• відповідності Конституції України чинних в Україні міжнародних договорів або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на 
їх обов’язковість;

• дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про 
усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

• офіційного тлумачення Конституції та законів України.
Рішення та висновки Конституційного Суду України із зазначених питань є 

обов’язковими до виконання по всій території держави, остаточними й такими, що не 
можуть бути оскаржені.

5. Цивільне судочинство

Цивільне судочинство – це порядок розгляду справ зі спорів, що виникають 
із цивільних, сімейних, трудових правовідносин, а такожз адміністративно-трудових 
відносин, і справ окремого провадження.

…Справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, можуть бути пов’язані 
зі скаргами: на неправильність у списках виборців, на дії органів і службових осіб у 
зв’язку з накладанням адміністративних стягнень, на неправомірні дії службових осіб та 
з іншими випадками порушення прав громадян у даній сфері суспільних відносин.

У порядку окремого проведення розглядаються справи: про визнання громадянина 
обмежено дієздатним чи недієздатним; про визнання громадянина безвісно відсутнім 
чи про оголошення особи померлою; про усиновлення дітей; про встановлення 
неправильності запиту в актах громадського стану; про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення; про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника; про 
оскарження нотаріальних дій або відмову у вчиненні їх.

Ці судочинства здійснюються згідно з Цивільним кодексом України.
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6. Розгляд адміністративних справ

Під адміністративними справами слід розуміти розгляд і вирішення виконавчо-
розпорядчими органами, посадовими особами питань управлінського характеру 
щодо конкретних юридичних чи фізичних осіб. Це називається адміністративною 
процесуальною діяльністю.

У сукупності дії виконавчо-розпорядчих органів та посадових осіб щодо конкретної 
адміністративної справи визначається як адміністративне провадження. Зазвичай в 
ньому беруть участь:

1) ті, що вирішують справу;
2) ті, щодо яких вирішують справу;
3) допоміжні учасники процесу.
Ст. 213 Кодексу про адміністративні правопорушення визначає систему органів 

уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення. Їх можна 
згрупувати в такий спосіб.

Перша група – це виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад. Перелік 
підвідомчих їм справ невеликий.

Другу групу складають адміністративні комісії сільських, селищних і міських рад – 
як спеціально створені органи адміністративної юрисдикції, для яких розгляд справ про 
адміністративні проступки є основним напрямком діяльності. Тому такими справами вони 
завантажені значно більше ніж органи першої групи.

Третя група – це суди (судді), які займаються чималим переліком справ про 
адміністративні проступки, наприклад:

• вчинені неповнолітніми особами у віці від 16 років до 18 років.
• за вчинення яких законом передбачені адміністративні стягнення у вигляді 

адміністративного арешту, виправних робіт, конфіскації та оплатного вилучення 
предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом проступку.

Найчисельнішою є четверта група, яка складається з органів внутрішніх справ, 
органів державних інспекцій та інших органів.

Назагал КпАП (ст. 218–244) передбачає понад сорок державних органів, 
уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

7. Господарське судочинство

Відповідно до Конституції України судочинство в господарських справах здійснюється 
господарськими судами. Вони вирішують спори, що виникають між юридичними особами, 
державними та іншими органами, а також розглядають справи про банкрутство.

Система: Вищий господарський суд України, господарський суд АРК, господарські 
суди областей, м.Києва і Севастополя. За поданням Вищого господарського суду можуть 
утворюватися й міські, міжрайонні, районні господарські суди тощо.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи ( в тому числі іноземні 
фізичні особи), які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної 
особи зі статусом суб’єкта підприємницької діяльності мають право звертатися до 
господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних 
законом інтересів.

У випадках, передбачених законом, до господарських судів також мають право 
звертатися державні та інші органи, фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької 
діяльності. Господарські суди вирішують господарські спори в порядку позовного 
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проведення. Справи про банкрутство розглядаються з врахуванням Закону України «Про 
банкрутство».

Господарський суд порушує справу за позивними заявами:
• підприємств та організацій;
• державних та інших органів;
• прокурорів та їх заступників, які звертаються до господарських судів в інтересах 

держави.
Господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-кого 

з кредиторів, боржників, органів Міністерства доходів і зборів державної контрольно-
ревізійної служби.

Господарським судам підвідомчі справи:
• у спорах, що виникають під час укладання, зміни, розірвання та виконання госпо-

дарських договорів та з інших підстав, а також у спорах про визнання недійсними актів із 
підстав, зазначених у законодавстві;

• про банкрутство;
• за заявам органів Антимонопольного комітету України з питань, віднесених 

законодавчими актами до їхньої компетенції.
Спір може бути передано на вирішення третейського суду (арбітражу).
Господарські суди не розглядають справи зі спорів, що виникають з погодження 

стандартів і технічних умов; про встановлення цін на продукцію (товару), а також тарифів 
на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни й тарифи відповідно до законодавства не 
можуть бути встановлені за угодою сторін.

Господарські суди АРК, областей, м. Києва і Севастополя розглядають усі підвідомчі 
господарським судам справи, крім тих, що підсудні Вищому господарському судові.

Вищий господарський суд розглядає справи у спорах:
• де однією зі сторін є вищий та центральний орган виконавчої влади, НБУ ВР АРК 

або РМ АРК, області, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
• матеріали яких містять державну таємницю;
• що прямо віднесені до його підсудності законами України, міжнародними договорами 

України, згоду на обов’язковість яких надано ВРУ.
ВАС може прийняти до судочинства будь-яку справу.

8. Кримінальне судочинство

Кримінальне судочинство – це діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді 
й суду з порушення, розслідування і судового розгляду карних справ, а також вирішення 
суддею питань, пов’язаних із виконанням вироку.

Кримінальне судочинство має такі стадії:
1) порушення кримінальної справи;
2) попереднє розслідування;
3) віддання обвинуваченого до суду;
4) судовий розгляд;
5) касаційне провадження;
6) виконання вироку;
7) проведення в порядку нагляду;
8) відновлення справи за ново виявленими обставинами.
Ці стадії складають єдину систему кримінального судочинства або процесу. Він 

здійснюється згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України.
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СХЕМА 

Схема 10.1.1. Принципи правосуддя

ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

Закон України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя) від 02. 06. 2016 р.

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 28, ст. 532)

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) 

такі зміни:
1) статті 124-129, 130, 131, 147-148, 149, 151, 153 викласти в такій редакції:
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи по-

садовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне об-

винувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.
Законом може бути визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору.
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визна-

чених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
Стаття 125. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалі-

зації і визначається законом.

Правосуддя в Україні здійснюється на основі принципів:
↓

Здійснення правосуддя тільки судом
↓

Незалежності суддів і підкорення їх тільки закону
↓

Державної мови судочинства
↓

Законності

↓

Гласності судового процесу та його повного фіксування технічними засобами

↓
Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом 

та деяких інших принципів
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Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до 
Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України.
Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди.
З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин ді-

ють адміністративні суди.
Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.
Стаття 126. Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами 

України.
Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вар-

тою 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 судове рішення, за 
винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Суддя обіймає посаду безстроково.
Підставами для звільнення судді є:
1) неспроможність виконувати повноваження за станом здоров’я;
2) порушення суддею вимог щодо несумісності;
3) вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування 

обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній 
посаді;

4) подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням;
5) незгода на переведення до іншого суду у разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому 

суддя обіймає посаду;
6) порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.
Повноваження судді припиняються у разі:
1) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;
2) припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави;
3) набрання законної сили рішенням суду про визнання судді безвісно відсутнім або ого-

лошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
4) смерті судді;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення ним злочину.
Держава забезпечує особисту безпеку судді та членів його сім’ї.
Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя 

здійснюється за участю присяжних.
Cуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій по-

літичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької чи творчої.

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 ді-
яльності у сфері права щонайменше п’ять років, є компетентним, доброчесним та володіє 
державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на 
посаду судді.

Для суддів спеціалізованих судів відповідно до закону можуть бути встановлені інші ви-
моги щодо освіти та стажу професійної діяльності.

Стаття 128. Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за подан-
ням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом.

Призначення на посаду судді здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених за-
коном.

Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голо-
сування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом.
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Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством 
права.

Основними засадами судочинства є:
1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;
2) забезпечення доведеності вини;
3) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед 

судом їх переконливості;
4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;
5) забезпечення обвинуваченому права на захист;
6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;
7) розумні строки розгляду справи судом;
8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випад-

ках - на касаційне оскарження судового рішення;
9) обов’язковість судового рішення.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства.
Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.
За неповагу до суду чи судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності»;
Стаття 130. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування 

судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на 
утримання судів з урахуванням пропозицій Вищої ради правосуддя.

Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій»;
Стаття 131. В Україні діє Вища рада правосуддя, яка:
1) вносить подання про призначення судді на посаду;
2) ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;
3) розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності судді чи прокурора;
4) ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;
6) ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;
7) вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;
8) ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;
9) здійснює інші повноваження, визначені цією Конституцією та законами України.
Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох – обирає 

з’їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох - призначає Президент України, 
двох – обирає Верховна Рада України, двох – обирає з’їзд адвокатів України, двох – обирає 
всеукраїнська конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників юридичних вищих 
навчальних закладів та наукових установ.

Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя визначається 
законом.

Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.
Строк повноважень обраних (призначених) членів Вищої ради правосуддя становить чо-

тири роки. Одна й та ж особа не може обіймати посаду члена Вищої ради правосуддя два 
строки поспіль.

Член Вищої ради правосуддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати 
участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади (крім посади Голови Верховного Суду), виконувати іншу оплачувану робо-
ту, крім наукової, викладацької чи творчої.

Член Вищої ради правосуддя має належати до правничої професії та відповідати крите-
рію політичної нейтральності.

Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги до члена Вищої ради правосуддя.
Вища рада правосуддя набуває повноважень за умови обрання (призначення) щонай-

менше п’ятнадцяти її членів, серед яких більшість становлять судді.
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Відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпе-
чення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо 
їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та організаційного забезпечення судів»;

Стаття 147. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції 
України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів, здійснює 
офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до цієї Кон-
ституції.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, 
незалежності, колегіальності, гласності, обґрунтованості та обов’язковості ухвалених ним рі-
шень i висновків.

Стаття 148. До складу Конституційного Суду України входять вісімнадцять суддів Консти-
туційного Суду України.

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість 
суддів Конституційного Суду України.

Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурс-
них засадах у визначеному законом порядку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє дер-
жавною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж 
професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості 
та є правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, профспілок, 
брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-
які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької 
чи творчої.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути при-
значеним повторно.

Суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги 
на спеціальному пленарному засіданні Суду. 

Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні Суду обирає зі свого 
складу Голову шляхом таємного голосування лише на один трирічний строк»;

Стаття 149. Незалежність і недоторканність судді Конституційного Суду України гаранту-
ються Конституцією і законами України.

Вплив на суддю Конституційного Суду України у будь-який спосіб забороняється.
Без згоди Конституційного Суду України суддю Конституційного Суду України 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 осо-
бливо тяжкого злочину.

Суддю Конституційного Суду України не може бути притягнуто до відповідальності за го-
лосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень та надання ним висновків, за винятком вчи-
нення злочину або дисциплінарного проступку.

Держава забезпечує особисту безпеку судді Конституційного Суду України та членів його 
сім’ї»;

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України, або щонай-
менше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України надає ви-
сновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість.

Конституційний Суд України за зверненням Президента України або щонайменше соро-
ка п’яти народних депутатів України надає висновки про відповідність Конституції України 
(конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за 
народною ініціативою.
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За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України надає висновок щодо 
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Прези-
дента України з поста в порядку імпічменту»;

Стаття 153. Порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суд-
дів Суду, підстави і порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ і виконання 
рішень Суду визначаються Конституцією України та законом»;

2) доповнити статтями 129-1, 130-1, 131-1-131-2, 148-1, 149-1, 151-1-151-2 такого змісту:
Стаття 129-1. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до 

виконання.
Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.
Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд»;
Стаття 130-1. Для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої 

діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування»;
Стаття 131-1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відпо-

відно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та 
іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визна-
чені законом.

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.
Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звіль-

няє з посади за згодою Верховної Ради України Президент України.
Строк повноважень Генерального прокурора становить шість років. Одна й та ж особа не 

може обіймати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.
Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у ви-

падках і з підстав, визначених цією Конституцією та законом.
Стаття 131-2. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.
Незалежність адвокатури гарантується.
Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні 

визначаються законом.
Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримі-

нального обвинувачення.
Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, 

спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, 
а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом 
недієздатними чи дієздатність яких обмежена»; 

Стаття 148-1. Держава забезпечує фінансування та належні умови для діяльності Кон-
ституційного Суду України. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на 
діяльність Суду з урахуванням пропозицій його Голови.

Розмір винагороди судді Конституційного Суду України встановлюється законом про Кон-
ституційний Суд України»;

Стаття 149-1. Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) досягнення ним сімдесяти років;
3) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголо-

шення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення  ним злочину;
6) смерті судді Конституційного Суду України.
Підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:
1) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
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2) порушення ним вимог щодо несумісності;
3) вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування 

своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність 
займаній посаді;

4) подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Суд ухвалює щонай-

менше двома третинами від його конституційного складу»;
Стаття 151-1. Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність Конституції 

України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що 
застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конститу-
ції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби 
юридичного захисту вичерпано.

Стаття 151-2. Рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є 
обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені»;

3) у частині четвертій статті 29 слово «правовою» замінити словом «правничою»;
4) у статті 55:
а) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного 

Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом».
У зв’язку з цим частини четверту, п’яту вважати відповідно частинами п’ятою, шостою;
б) у частині п’ятій слово «правового» замінити словом «юридичного»; 
5) у статті 59:
а) у частині першій слово «правову» замінити словами «професійну правничу»;
б) частину другу виключити;
6) у частині першій статті 85:
а) пункти 25 і 26 викласти в такій редакції:
«25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом Укра-

їни Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має на-
слідком його відставку з посади; 

26) призначення на посади третини складу Конституційного Суду України»;
б) пункт 27 виключити;
7) пункт 14 частини першої статті 92 викласти в такій редакції: 
«14) судоустрій, судочинство, статус суддів; засади судової експертизи; організація і діяль-

ність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання 
покарань; порядок виконання судових рішень; засади організації та діяльності адвокатури»;

8) у статті 106:
а) у частині першій:
пункти 11 і 22 викласти в такій редакції:
«11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Гене-

рального прокурора»;
«22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України»;
пункт 23 виключити;
б) частину четверту викласти в такій редакції:
«Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 

21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт 
та його виконання»;

9) у пункті 2 частини другої статті 108 слово «неможливості» замінити словом «неспро-
можності»;

10) у статті 110 слово «Неможливість» замінити словом «Неспроможність», а слова «Вер-
ховного Суду України» - словами «Верховного Суду»;

11) у частині шостій статті 111 слова «Верховного Суду України» замінити словами «Вер-
ховного Суду»;



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ798

12) розділ VII «Прокуратура» виключити;
13) частину шосту статті 136 викласти в такій редакції:
«Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами України»;
14) у статті 150:
а) у частині першій:
абзац шостий пункту 1 виключити;
у пункті 2 слова «та законів України» виключити;
доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України»;
б) частину другу викласти в такій редакції: 
«Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за кон-

ституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів 
України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим»;

15) у статті 152:
а) у частині першій слово «правові» виключити; 
б) частину другу викласти в такій редакції:
«Закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають 

чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, 
якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення»;

16) у розділі XV «Перехідні положення»:
а) пункт 9 викласти в такій редакції:
«9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового 

розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні 
функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про створення по-
двійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій»;

б) доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
«16-1. З дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції Укра-

їни (щодо правосуддя)»:
1) до утворення Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада юстиції. 

Вища рада правосуддя утворюється шляхом реорганізації Вищої ради юстиції. До обрання 
(призначення) членів Вищої ради правосуддя цей орган діє у складі членів Вищої ради юстиції 
протягом строку їх повноважень, але які не можуть тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 року. 
Обрання (призначення) членів Вищої ради правосуддя здійснюється не пізніше 30 квітня 2019 
року;

2) повноваження суддів, призначених на посаду строком на п’ять років, припиняються із 
закінченням строку, на який їх було призначено. Такі судді можуть бути призначені на посаду 
судді в порядку, визначеному законом;

3) судді, які обрані суддями безстроково, продовжують здійснювати свої повноваження до 
звільнення або до припинення їх повноважень з підстав, визначених Конституцією України; 

4) відповідність займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років 
або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін 
до Конституції України (щодо правосуддя)», має бути оцінена в порядку, визначеному зако-
ном. Виявлення за результатами такого оцінювання невідповідності судді займаній посаді за 
критеріями компетентності, професійної етики або доброчесності чи відмова судді від такого 
оцінювання є підставою для звільнення судді з посади. Порядок та вичерпні підстави оскар-
ження рішення про звільнення судді за результатами оцінювання встановлюються законом; 

5) у випадках реорганізації чи ліквідації окремих судів, утворених до набрання чинності 
Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», судді таких 
судів мають право подати заяву про відставку або заяву про участь у конкурсі на іншу посаду 
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судді в порядку, визначеному законом. Особливості переведення судді на посаду в іншому 
суді можуть бути визначені законом;

6) до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно 
до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 
2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на під-
ставі та у порядку, що визначені законом;

7) упродовж двох років переведення судді з одного суду до іншого здійснює Президент 
України на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя;

8) судді Конституційного Суду України, призначені до набрання чинності Законом України 
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», продовжують здійснювати 
свої повноваження до припинення повноважень або звільнення в порядку, передбаченому 
статтею 149-1 Конституції України, без права призначення повторно. Повноваження судді 
Конституційного Суду України, який на день набрання чинності Законом України «Про внесен-
ня змін до Конституції України (щодо правосуддя)» досяг шістдесяти п’яти років, але рішення 
щодо звільнення такого судді з посади не ухвалено, припиняються;

9) представництво відповідно до закону прокуратурою громадян в судах у справах, прова-
дження в яких було розпочато до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за правилами, які діяли до набрання 
ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підля-
гають оскарженню;

10) Генеральний прокурор України, призначений на посаду до набрання чинності Законом 
України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснює повнова-
ження Генерального прокурора до звільнення в установленому порядку, але не довше строку, 
на який його було призначено, та не може обіймати посаду два строки поспіль;

11) представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї 
Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної 
інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції - з 1 січня 2018 року; 
у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

Представництво органів державної влади та органів місцевого самоврядування в судах 
виключно прокурорами або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.

Представництво в суді у провадженнях, розпочатих до набрання чинності Законом Укра-
їни «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за прави-
лами, які діяли до набрання ним чинності, - до ухвалення у відповідних справах остаточних 
судових рішень, які не підлягають оскарженню».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опубліку-

вання, крім частини шостої статті 124 Конституції України в редакції цього Закону, яка набирає 
чинності через три роки з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. З дня набрання чинності цим Законом:
призначення, припинення повноважень та звільнення суддів здійснюється відповідно до 

Конституції України з урахуванням внесених цим Законом змін;
члени Вищої ради юстиції, призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють 

повноваження членів Вищої ради правосуддя протягом строку їх повноважень, але які не 
можуть тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 року;

Міністр юстиції України та Генеральний прокурор України припиняють свої повноваження 
як члени Вищої ради юстиції.

3. З’їзд суддів України обирає трьох членів Вищої ради правосуддя не пізніше трьох міся-
ців після набрання чинності відповідним законом, що регулює діяльність Вищої ради право-
суддя.

4. Верховна Рада України протягом 30 днів з дня набрання чинності цим Законом передає 
подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та відповідні документи про обрання 
суддів безстроково, які не були розглянуті Верховною Радою України, до Вищої ради право-
суддя для розгляду питання про призначення судді на посаду.
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Матеріали та подання Вищої ради юстиції про призначення суддів строком на п’ять років, 
не розглянуті до дня набрання чинності цим Законом, повертаються до Вищої ради право-
суддя для вирішення питання про призначення суддів на посади відповідно до Конституції 
України з урахуванням внесених цим Законом змін.

Президент України                                                                  П. ПОРОШЕНКО
 
Попередньо схвалений 
Верховною Радою України 
2 лютого 2016 року
 м. Київ 
2 червня 2016 року 
№ 1401-VIII
 

Розділ ХІІ. Конституційний Суд
Стаття 147. Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в 

Україні.
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових 

актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
Стаття 148. Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного 

Суду України.
Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість 

суддів Конституційного Суду України.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день 

призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш 
як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє державною 
мовою.

Суддя Конституційного Суду України призначається на дев’ять років без права бути 
призначеним на повторний строк.

Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні 
Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України шляхом таємного 
голосування лише на один трирічний строк.

Стаття 149. На суддів Конституційного Суду України поширюються гарантії незалежності 
та недоторканності, підстави щодо звільнення з посади, передбачені статтею 126 цієї 
Конституції, та вимоги щодо несумісності, визначені в частині другій статті 127 цієї Конституції.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
законів та інших правових актів Верховної Ради України (Офіційне тлумачення положення 

абзацу другого пункту 1 частини першої статті 150 див. в Рішенні Конституційного Суду 
№7-рп/2002 від 27. 03. 2002.); 

актів Президента України (Офіційне тлумачення положення абзацу третього пункту 1 
частини першої статті 150 див. в Рішенні Конституційного Суду №7-рп/2002 від 27. 03. 
2002.);

актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим.

Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; не менш як сорока п’яти 
народних депутатів України; Верховного Суду України; Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України.
З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ухвалює рішення, 

які є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути 
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оскаржені. (Офіційне тлумачення положення частини другої статті 150 див. в Рішенні 
Конституційного Суду №15-рп/2000 від 14. 12. 2000.)

Стаття 151. Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету 
Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних 
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України 
для надання згоди на їх обов’язковість.

За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок 
щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту.

Стаття 152. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України 
визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають 
Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх 
розгляду, ухвалення або набрання ними чинності.

Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, 
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність.

Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, 
що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.

Стаття 153. Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура 
розгляду ним справ визначаються законом.

ТЕСТИ
1. Латинське слово юстиція українською мовою означає:

а) справедливість;
б) піклування;
в) захист;
г) право.

2. Вищим органом у системі судів загальної юрисдикції є:
а) Конституційний Суд України;
б) Вищий Адміністративний Суд України;
в) Вищий Господарський Суд України;
г) Верховний Суд України.

ЗАВДАННЯ
Вкладник Комарівський І. звернувся до господарського суду з позовом до банку 

«Родовід», який не виконав своїх договірних зобов’язань щодо власного повернення 
основного тіла гривневого вкладу і нарахованих відсотків на нього. У суді вкладнику 
було відмовлено у прийнятті позову до провадження.

Чому господарський суд відмовився розглядати цей позов? Які справи підвідомчі 
йому? До якого суду мав звернутися вкладник із своїм позовом?

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Чим відрізняється поняття «правосуддя» від поняття «судочинство»?

ТЕМИ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Конституційний суд України.
2. Система судів загальної юрисдикції..
3. Суди спеціальної юрисдикції.
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Кросворд 10.1.1
                                                                                  1

1 Ю С Т И Ц І Я
2 К О Н С Т И Т У Ц І Я

3 Ю Р И С Д И К Ц І Я

По вертикалі: Орган держави для здійснення правосуддя.
По горизонталі: 1. Правосуддя або справедливість латинською мовою. 2. Закон, 

який встановлює основні засади (принципи) судочинства. 3. Судочинство латинською 
мовою.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Здійснення правосуддя – це діяльність виключно судів. Судочинство проводиться 

суддею одноосібно, колегією судів чи судом присяжних. Судову систему держави 
становлять суди загальної продукції, вищим органом яких є Верховний Суд України, а 
також Конституційний Суд України, який складається з 18 суддів.
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Додаток до теми

Рішення іменем України*

17 травня 2011 року Галицький районний суд м. Львова в складі: головуючого-судді 
Курильця А. Р., при секретарі Замфереско К. В., розглянувши у відкритому судовому 
засіданні в м.Львові позовну заяву Бегея Ігора Івановича до Публічного акціонерного 
товариства «Родовід Банк», Відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України», про стягнення депозитного вкладу, відсотків, упущеної вигоди, моральної 
шкоди,

ВСТАНОВИВ:

Бегей І. І. звернувся в суд з позовом до АТ «Родовід Банк», ВАТ «Державний ощадний 
банк України» про стягнення депозитного вкладу, відсотків, упущеної вигоди, моральної 
шкоди.

В обґрунтування заявленого позову покликається на те, що між ним та АТ «Родовід 
Банк» було укладено строкові банківські вклади, а саме договір… Згідно з п. 1.1 
кожного з вищевказаних договорів позивач передає, а відповідач приймає грошову 
суму вкладу, що надійшла, і зобов’язується виплатити йому суму вкладу та проценти 
на умовах та в порядку, визначеному цим договором… Відповідно до ч. 2 ст. 1060 ЦК 
України, за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов’язаний 
видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених 
юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором. В 
зв’язку з закінченням строків вищевказаних договорів, 27. 12. 2010 року він звернувся 
до відповідача із письмовою заявою про повернення коштів, покладених на депозитні 
рахунки, та відсотків по них, однак отримав відмову. Враховуючи вищенаведене, просить 
суд стягнути з відповідача АТ «Родовід Банк» в його користь суми вкладу по договору з 
відсотками, а також відшкодувати упущену вигоду, тобто суму відсотків, неодержаних 
з 13. 12. 2010 року та 27. 12. 2010 року до дня виплати вкладів за судовим рішенням, 
що становить відповідно до договорів щомісяця, а також індексацію інфляції, що разом 
становить 3 000,00 гривень. Крім того, просить стягнути з відповідача АТ «Родовід Банк» 
завдану йому моральну шкоду в розмірі 5 000 гривень та понесені ним судові витрати.

Позивач в судовому засіданні позов підтримав, дав пояснення, аналогічні мотивам 
позовної заяви. Просить позов задоволити.

Представник відповідача АТ «Родовід Банк» Козак Б. В. в судовому засіданні позов 
Бегея І. І. заперечив, пояснив, що оскільки в банку введено тимчасову адміністрацію, 
введено мораторій на вимоги кредиторів, а тому банк заперечує вимоги Бегея І. 
І. та просить відмовити в задоволенні позовних вимог Бегея І. І., пояснив, що ВАТ 
«Ощадбанк» здійснює обслуговування вкладників АТ «Родовід Банку» та виплату коштів 
за зобов’язаннями «Родовід Банку» перед вкладниками фізичними осмобами по виплаті 
вкладів, які включені до Реєстру вкладів. АТ «Родовід Банк» є юридичною особою і може 
самостійно нести відповідальність наявними зобов’язаннями по договорах банківського 
вкладу. Просить відмовити в задоволенні позову щодо ВАТ «Ощадбанк».

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справи, суд приходить 
висновку, що позов Бегея І. І. слід задоволити частково з наступних підстав, а саме:

Згідно з ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином 
відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного 

*Збережено мову оригіналу документа.
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законодавства, за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового 
обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В судовому засіданні встановлено, що 11. 12. 2009 року між АТ «Родовід Банк» та 
Бегеєм І. І. було укладено… договори строкового банківського вкладу, а саме…

Таким чином, в судовому засіданні встановлено та підтверджено квитанціями (а.с.11-
12, 46-47, 5051), що позивачем внесено…

Відповідно до ч. 2 ст. 1060 ЦК України, за договором банківського вкладу незалежно 
від його виду банк зобов’язаний видати вклад або його частину на першу вимогу 
вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, 
які встановлено договором.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що, оскільки строк дії 
договорів… слід стягнути з АТ «Родовід Банк» на користь Бегея І. І. ....гривень банківських 
вкладів, нарахованих від суми вкладів відсотків відповідно гривень.

Щодо заявлених вимог позивача про стягнення інфляційних нарахувань, суд 
приходить до висновку, що дана вимога підлягає частковому задоволенню, лише в 
частині стягнення інфляційних нарахувань в сумі 1216 гривень 11 копійок по договору… 
в задоволенні стягнення інфляційних нарахувань за час прострочення зобов’язання 
по договору… суд відмовляє, оскільки такі є вкладами, на які законом не передбачено 
стягнення інфляційних виплат.

Відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 22 ЦК України збитками є доходи, які особа могла б реально 
одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Порушуючи питання про стягнення упущеної вигоди, позивач зазначав, що мав намір 
витратити належні йому за договорами банківського вкладу кошти на придбання гаража, 
санітарно-курортної путівки, а також повернути грошовий борг позичальнику. Відтак, 
Бегей І. І. не довів законності та обґрунтованості своїх позовних вимог у вказаній частині.

Вирішуючи питання стягнення моральної шкоди, суд приходить до висновку, що 
позивачем не доведено факту заподіяння такої. Крім того, також не підлягає стягненню в 
даному випадку в зв’язку з договірними зобов’язаннями сторін.

Вирішуючи питання стягнення судових витрат, суд приходить до висновку, що з АТ 
«Родовід Банк» слід стягнути в користь Бегея І. І. 679 гривень 63 копійки судового збору 
та 120 гривень витрат та інформаціно-технічне забезпечення розгляду справи.

Керуючись ст. 4, 10, 60, 88, 212, 215 ЦПК України, ст. 526, 1060, 1167 ЦК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задоволити частково.
Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» в користь Бегея І. І. 

…. гривень банківського вкладу по договору № ..... та 67,95 гривень відсотків, а також 
1216 гривень 11 копійок інфляційних нарахувань.

В задоволенні решти вимог Бегей І. І. відмовити.
Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Родовід Банк» в користь Бегея І. І. 

679 гривень 63 копійки судового збору та 120 гривень витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 10-ти днів після його 
проголошення. Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання 
апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної 
скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи 
апеляційним судом.

                              Головуючий    А. Р. Курилець
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З а н я т т я   №  3 7
Тема 10.2. ПРАВООХОРОННІ ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ 

ТА ОСНОВИ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНИ

Основні поняття 
790 

Мета заняття
790

План
790
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
Правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, льність, Міністерство юстиції, 

нотаріат, адвокатура, Уповноважений, Верховної Ради України з прав людини.

МЕТА ЗАНЯТТЯ
Довести до відома студента перелік правоохоронних і правозахисних органів, їх 

поняття і компенсацію.

ПЛАН
1. Основи правоохоронної діяльності.
1.1. Перелік та ознаки правоохоронних органів.
1.2. Прокуратура України.
1.3. Органи внутрішніх справ України.
1.4. Служба безпеки України.
1.5. Військова служба правопорядку.
1.6. Державна фіскальна служба України..
1.7. Державна тприкордонна служба України.
1.8. Державна фінансова інспекція.
1.9. Управління державної охорони України.
1.10. Державна виконавча служба України.
1.11. Спеціалізовані підрозділи галузевих органів державної виконавчої влади.
2. Основи правозахисної діяльності.
2.1. Міністерство юстиції та нотаріат України.
2.2. Адвокатура в Україні.
2.3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ, НПА ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28. 06. 1996 р. (розд. VII, VIII, XII).
2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 

02. 06. 2016 р.
3. Закон України «Про Вищу раду Юстиції» від 15. 01. 1998 р.
4. Закон України «Про прокуратуру» від 14. 10. 2014 р. (зі змінами і доповненням від 

02. 07. 23015 р.).
5. Закон України «Про конституційний суд України» від 16. 10. 1996 р.
6. Податковий кодекс України від 24.10. 2013 р.
7. Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р.
8. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05. 07. 2012 р.
9. Закон України «Про нотаріат» від 02. 09. 1993 р.
10. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р.
11. Кримінально-процесуальний кодекс України.
12. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р.
13. Цивільний процесуальний кодекс України.
14. Закон України «Про національну поліцію» від 02. 07. 2015 р.
15. Правознавство.
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СЛОВНИЧОК ДО ТЕМИ
Адвокат (від лат. advocates, від advocare – закликати, запрошувати) – особа, яка 

надає фізичним і юридичним особам різні види юридичної допомоги, передбачені 
слідством.

Адвокатура – добровільне професійне об’єднання юристів, покликане сприяти 
захистові прав і свобод громадян, іноземців, апатридів, біпатридів та юридичних осіб, 
представляти їхні інтереси, надати їм іншу юридичну допомогу.

Міліція (від лат. militia – військо, військова служба) – в Україні державний озброєний 
орган виконавчої влади, який повинен захищати життя, здоров’я, права і свободи 
громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від 
протиправних посягань.

Нотаріат (від лат. notaries – писар, стенограф, секретар) – система органів і 
посадових осіб, на яких обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне 
значення, та вчиняти інші передбачені законом нотаріальні дії з метою надання їм 
юридичної вірогідність.

Нотаріус (від лат. notaries – писар, стенограф, секретар, від nota – знак, 
літера) – особа, яка уповноважена державою на вчинення нотаріальних дій і працює 
в нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державний нотаріус) або 
займається приватною нотаріальною діяльністю (приватний нотаріус).

Обсудмен, омбудсман (швед. ombudsman, буквально – уповноважена особа) – 
парламентський комісар з прав людини, в Україні – Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини.

Поліція – у наш час – система спеціальних, переважно державних органів для 
захисту суспільного і державного ладу, існуючого правопорядку.

Прокуратура (від лат. procurare – піклуватися, забезпечувати, управляти) – орган 
держави, який здійснює нагляд за виконанням законів, кримінальне переслідування і 
підтримання обвинувачення в суді.

Прокурор (від лат. procurare – піклуватися, забезпечувати, управляти) – збірне 
поняття, що вживається для означення прокурорських працівників, посадових осіб 
органів прокуратури, які здійснюють прокурорсько-наглядові функції.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

1. Основи правоохоронної діяльності
1.1. Перелік та ознаки правоохоронних органів

Правоохоронною діяльністю вважається державна правомірна діяльність, що полягає 
у впливі на поведінку людини чи групи людей з боку уповноваженого державного органу 
(його посадової особи) шляхом охорони правопорядку, виявлення та розслідування 
правопорушень, відновлення порушеного права з обов’язковим дотриманням встанов-
лених законом процедур такої діяльності.

Як вид державної діяльності правоохоронна діяльність має певні специфічні ознаки:
1. Вона має свій прояв у здатності компетентних органів держави охороняти 

права фізичних та юридичних осіб певними методами з можливістю застосування до 
правопорушників примусових заходів.

2. Способи здійснення правоохоронної діяльності складається з спеціально вста-
новлений юридичних процедур протокольної форми, порушення процесуального 
законодавства і тягнек до визначення дій правоохоронного органу неправомірними.
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3. Здійснювати правоохоронну діяльність (виявляти та розслідувати злочини, 
підтримувати правопорядок, забезпечувати конституційний порядок і національну 
безпеку тощо) може тільки компетентна, процесуально уповноважена державою 
службова особа, яка позбавлена права займатися іншою діяльністю (крім наукової та 
творчої) та делегувати свої повноваження іншій особі.

Компетентні органи держави, які здійснюють згадану вище діяльність, є правоохо-
ронними. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних 
органів», який діє з 1994 року, до переліку таких органів включає:

1) органи прокуратури;
2) органи внутрішніх справ;
3) органи служби безпеки;
4) митні органи;
5) органи охорони прикордонної служби;
6) органи й установи виконання покарань;
7) органи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;
8) органи державної податкової служби (фіскальної служби);
9) органи державної контрольно-ревізійної служби (фінансової інспекції);
10) органи рибної охорони;
11) органи державної лісової охорони;
12) інші органи, які здійснюють правозастосовані або правоохоронні функції.

1.2. Прокуратура України
Прокуратура України – єдина централізована система органів, яка здійснює 

прокурорський нагляд за дотриманням законів України, нагляд за органами, що ведуть 
боротьбу зі злочинністю, проводять оперативно-розшукову діяльність, за адміністраціями 
місць позбавлення волі, а також виконують інші функції, передбачені Конституцією 
України. Прокуратура не підпорядкована виконавчій або судовій владі, а діє як елемент 
системи стримувань і противаг між гілками влади. Вона будує свою діяльність відповідно 
до Закону України «Про прокуратуру» від 14. 10. 2014 р. зі змінами і доповненнями від 
02. 07. 2015 р. 

Діяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства 
закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від неправомірних 
посягань:

• гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними 
правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини 
і громадянина;

• основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, 
органів самоорганізації населення;

Прокуратура України виконує такі функції:
• підтримання державного обвинувачення в суді;
• представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом;
• нагляд за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство;
• нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах, а також у разі вжиття інших примусових заходів, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян.
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Формами прокурорського реагування на акти та рішення, що суперечать чинному 
законодавству, є:

протест прокурора – вноситься у випадках, коли порушення закону має очевидний 
характер і може завдати істотної шкоди інтересам підприємства, установи, організації, 
громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис прокурора підлягає негайному 
виконанню;

подання прокурора – крім вимоги усунення порушень закону містить також і 
вказівку на причини та умови, що сприяють порушенню закону, з вимогою усунення і їх. 
Вноситься у державний орган, громадську організацію чи посадовій особі, які наділенні 
повноваженнями усунути порушення закону. Припис прокурора підлягає невідкладному 
розгляду;

постанова прокурора – вноситься у разі порушення закону посадовою особою 
або громадянином залежно від характеру порушення прокурор (його заступник) 
вносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, провадження про 
адміністративне правопорушення або порушення кримінальної справи щодо цих осіб.

Очолює Прокуратуру України Генеральний Прокурор України, який призначається на 
посаду Президентом України за згодою більшості від конституційного складу Верховної 
Ради України.

1.3. Органи внутрішніх справ
Органи внутрішніх справ України – один з елементів системи правоохоронних 

органів України. Сьогодні вони ж тотожні поняттю поліція.
Національна поліція України - це центральний орган виконавчої влади, який 

служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України 
через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.

Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:
1) забезпечення публічної безпеки і порядку;
2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;
3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих,

економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої
допомоги.
  1.3.1.Система поліції та статус поліцейських

Відповідно статті 13 Закону України «Про національну поліцію» систему поліції 
складають: ‘ 

1) центральний орган управління поліцією;
2) територіальні органи поліції.
До складу апарату центрального органу управління поліції входять організаційно 

поєднані структурні підрозділи, що забезпечують діяльність керівника поліції, а також 
виконання покладених на поліцію завдань.

У складі поліції функціонують:
1) кримінальна поліція;
2) патрульна поліція;
3) органи досудового розслідування;
4) поліція охорони;
5) спеціальна поліція;
6) поліція особливого призначення.
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У системі поліції можуть утворюватися науково-дослідні установи та установи 
забезпечення.

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить 
службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції.

Поліцейський має службове посвідчення та спеціальний жетон. Зразки та порядок 
видання службових посвідчень та спеціальних жетонів затверджує Міністр внутрішніх 
справ України.

Поліцейський зобов’язаний:
1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших

нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги  поліцей-
ського;

2) професійно виконувати свої службові  бов’язки відповідно до вимог нормативно-
правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;

3) поважати і не порушувати прав і свобод людини;
4) надавати   невідкладну,   зокрема   домедичну   і   медичну,   допомогу   особам,   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;

6) інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють 
його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

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’язаний вжити необхідних заходів з метою 
рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це 
найближчий орган поліції.

Звертаючись до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський 
зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її 
вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в 
ньому інформацією, не випускаючи його з рук.

Додаткові обов’язки, пов’язані з проходженням поліцейським служби в поліції, 
можуть бути покладені на нього виключно законом.

У разі вчинення протиправних діянь поліцейські несуть кримінальну, адміністративну, 
цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність відповідно до закону.

Підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності, 
а також застосування до поліцейських заохочень визначаються Дисциплінарним 
статутом Національної поліції України, що затверджується законом.

Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній 
особі рішеннями, дією чи бездіяльністю органу або підрозділу поліції, поліцейським під 
час здійснення ними своїх повноважень.

1.3.2.Повноваження поліції 
Поліція відповідно до статті 23 Закону України «Про національну поліцію».
1) здійснює  превентивну та  профілактичну  діяльність,  спрямовану  на  запобігання

вчиненню правопорушень;
2) виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних 

правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення;
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3) вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних  правопору-
шень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;

4) вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і
публічній   безпеці,   що   виникли   внаслідок   учинення   кримінального,   адміністративного
правопорушення;

5) здійснює   своєчасне   реагування   на   заяви   та   повідомлення   про   кримінальні,
адміністративні правопорушення або події;

6) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах 
визначеної підслідності;

7) розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, 
слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали 
безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом;

8) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адмі-
ністративні правопорушення, приймає   рішення   про застосування  адмініст ративних  
стягнень  та забезпечує їх виконання;

9) доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрю-
ваних у вчиненні    кримінального    правопорушення,    та    осіб,    які    вчинили     адміністра тивне
правопорушення;

10) вживає заходів для забезпечення  публічної безпеки і порядку на вулицях, площах,   
парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, 
інших публічних місцях;

11) регулює дорожній рух та здійснює контроль за дотриманням Правил дорожнього 
руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-
дорожній мережі;

12) здійснює супроводження транспортних засобів у випадках, визначених законом; 
видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних засобів;
у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері безпеки
дорожнього руху;

13) видає відповідно до закону дозволи на рух окремих категорій транспортних 
засобів; у випадках, визначених законом, видає та погоджує дозвільні документи у сфері 
безпеки дорожнього руху;

14) вживає всіх можливих заходів для  надання невідкладної, зокрема 
домедич ної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи 
адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися 
в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров’я;

15) вживає заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров’я, вік 
або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлює особу за невпізнаним 
трупом;

16) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених
законом;

17) у межах своєї компетенції, визначеної  законом, здійснює контроль за дотриманням 
вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-
сиротами   та   дітьми, позбавленими   батьківського   піклування,   вживає   заходів   щодо 
запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціального 
патронажу щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;

18) вживає заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї;
19) здійснює охорону об’єктів права державної власності у випадках та 

порядку, визначених  законом та іншими  нормативно-правовими  актами,  а також 
бере  участь  у здійсненні державної охорони;



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ812

20) здійснює на договірних засадах охорону фізичних осіб та об’єктів права приватної і
комунальної власності;

21) здійснює контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами 
спеціальних правил та порядку зберігання і використання зброї, спеціальних засобів 
індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і  
матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна 
система органів внутрішніх справ;

22) здійснює у  визначеному  законом  порядку приймання,  зберігання та знищення
вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої 
зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або 
психотропних речовин;

23) здійснює контроль у межах своєї компетенції, визначеної законом, за 
дотриманням вимог режиму радіаційної безпеки у спеціально визначеній зоні 
радіоактивного забруднення;

24) сприяє   забезпеченню   відповідно   до   закону   правового   режиму   воєнного   або
надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на 
всій території України або в окремій місцевості;

25) виконує в межах компетенції запити органів правопорядку (правоохоронних 
органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону та 
міжнародних договорів України;

26) здійснює оперативно-розшукову діяльність відповідно до закону.
27)  вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового 

виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає 
заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, 
приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, 
здійснює привід у виконавчому провадженні.

Залучення для проведення виконавчих дій працівників поліції здійснюється за 
вмотивованою постановою виконавця, яка надсилається керівнику територіального 
органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії. Відмова у залученні 
поліції для проведення виконавчих дій допускається лише з підстав залучення особового 
складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення 
громадської безпеки і порядку чи масових заворушень, а також для подолання наслідків 
масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій.

Вимоги до кандидатів на службу в поліції встановлює 49 стаття Закону.
На службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України віком від 18 років, які 

мають повну загальну середню освіту, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, які володіють українською мовою.

Вимоги щодо рівня фізичної підготовки для поліцейських та кандидатів, які вступають 
на службу в поліції, затверджує Міністерство внутрішніх справ України.

Незалежно від професійних та особистих якостей, рівня фізичної підготовки та стану 
здоров’я на службу в поліці ї  не можуть бути прийняті  особи у випадках, 
визначених частиною другою статті 61 цього Закону, а також особи які:

1) відмовляються від взяття на себе  зобов’язань дотримуватися обмежень та/
або від складання Присяги поліцейського, визначених законом;

2) особи, які звільнені або мали бути звільнені з посад на підставі Закону України 
«Про очищення влади».

Згідно із Законом України «Про боротьбу з тероризмом» віл 20.03.2003 року. Міністерство 
внутрішніх справ України є суб’єктом, який безпосередньо здійснює боротьбу з тероризмом у 
межах своєю компетенції.
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1.4. Служба безпеки України
Служба безпеки України – це державний правоохоронний орган спеціального 

призначення, який забезпечує державну безпеку України, конституційний лад, 
територіальну цілісність і державний суверенітет. Діяльність СБУ регламентується 
Конституцією України, законом «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р. (в 
редакції від 28 грудня 2015 р.).

Служба безпеки України виконує такі функції:
• здійснення розвідувальної та інформацінйо-аналітичної роботи;
• здійснення заходів контррозвідуваного забезпечення дипломатичних представництв, 

консульських та інших державних установ України за кордоном;
• виявлення, припинення та розкриття злочинів, розслідування яких законодавством 

віднесено до компетенції СБУ;
• здійснення контррозвідуваних заходів з метою попередження, виявлення та 

розкриття розслідувально-підривної діяльності проти України;
• захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності 

України від протиправних посягань;
• здійснення контр розвідувального забезпечення оборонного комплексу, Збройних 

Сил та інших важливих об’єктів.
Працівники СБУ мають право вимагати припинення правопорушень, перевіряти 

документи, проводити огляд осіб, їх речей, транспортних засобів, застосувати 
спеціальні засоби, зброю, проводити гласні та негласні оперативні заходи, здійснювати 
співробітництво з громадянами України та іншими особами, користуватися на договірних 
засадах службовими та житловими приміщеннями громадян та організацій, направляти 
військових службовців СБУ для роботи на штатних посадах в інші установи, підприємства, 
організації.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20. 03. 2003 
року, Служба безпеки України є головним органом у загальнодержавній системі боротьби 
з терористичною діяльністю. Координацію діяльності суб’єктів. які залучаються до 
боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України.

Служба безпеки України підпорядкована Президентові і підконтрольна Верховній 
Раді України.

1.5. Військова служба правопорядку
Органи військової служби правопорядку у Збройних силах України (далі – Служба 

правопорядку) – спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил, призначене 
для забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців 
України у військових частинах та громадських місцях, для запобігання злочинам та 
іншим правопорушенням у Збройних силах України, їх розкриття і припинення. У своїй 
діяльності Служба правопорядку керується Конституцією України, Законом України «Про 
військову службу у Збройних силах України» від 07. 03. 2002 року, іншими нормативно-
правовими актами, Служба правопорядку, крім виконання інших завдань, бере участь у 
протидії диверсійним проявам та терористичним актам, взаємодіє з органами внутрішніх 
справ та нішими правоохоронними органами.

Безпосереднє керівництво цим формуванням здійснює Головне управління Служби 
правопорядку Збройних Сил України.
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1.6. Державна фіскальна служба України

Громадянин повинен платити податки з такими ж почут-
тями, з якими закоханий дарує подарунки своїй коханій.

Н о в а л і с

Вона створена на базі реорганізованих Державної податкової і Державної митної 
служб України спочатку у Міністерство доходів і зборів, а згодом у Державну фіскальну 
службу. Сьогодні це єдина централізована система державних органів, що здійснюють 
управління у сфері обчислення та сплати до бюджетів, державних цільових фондів 
податків і зборів (обов’язкових платежів). До її компетенції у правоохоронній сфері 
віднесено:

• здійснення контролю за правильним обчисленням, повнотою і своєчасністю сплати 
до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а 
аткож неподаткових надходжень;

• прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і 
методичних рекомендацій з питань оподаткування;

• формування та введення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та 
інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків – юридичних 
осіб;

• роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
• запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним до компетенції 

податкової міліції, їх розкриття, розслідування, а також провадженя у справах про 
адміністративні правопорушення;

• контроль за додержанням законодавства України про митну справу та виявлення 
фактів порушення митних правил і чинного законодавства під час перетинання митного 
кордону шляхом проведенню огляду речей та особистого огляду;

• припинення правопорушень і злочинів (контрабанди тощо), затримання винних 
осіб;

• провадження адміністративних справ, накладення адміністративних стягнень.
Головними напрямами правоохоронної діяльності податкової міліції є:
1) запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, а 

саме: кредитно фінансовій та банківській системах; агропромисловому та паливно-
енергетичному комплексах; зовнішньоекономічній діяльності; виробництві та реалізації 
підакцизних товарів; гральному та шоу-бізнесі;

2) виявлення контрабанди, фіктивних фірм;
3) використання подвійних прибутків;
4) приховування коштів та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, їх розкриття 

та розслідування;
5) провадження у справах про адміністративні правопорушення;
6) розшук платників, що ухиляються від сплати податків, інших платежів;
7) запобігання корупції в органах державної податкової служби;
8) забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, 

захист їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.

1.7. Державна прикордонна служба України
Державна прикордонна служба України – правоохоронний орган спеціального 

призначення, що забезпечує недоторканість державого кордону та охорону суверенних 
прав України у її виключній (морській) економічній зоні. Серед інших функцій на Державну 
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прикордонну службу України покладено завдання боротьби з організованою злочинністю 
та протидії незаконній міграції. Законом України «Про обротьбу з тероризмом» від 20. 
03. 2003 року. Державна прикордонна служба України визнана суб’єктом боротьби з 
тероризмом.

Управління Державною прикордонною службою України здійснює Адміністрація 
Державної прикордонної служби України – спеціально уповноважений центральний 
орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, очолюваний Головою Державної 
прикордонної служби України, якого призначає на посаду та припиняє його повноваження 
Президент України. Органи Державної прикордонної служби мають право застосувати 
зброю, бойову техніку та спеціальні засоби під час охорони державного кордону України.

Правовою основою діяльності Держанвої прикордонної служби України є Конституція 
України, Закон України «Про державний кордон України» від 04. 11. 1991 року, Закон 
України «Про Державну прикордонну службу Укрании» від 03. 04. 2003 року, та iнші 
нормативно-правові акти, видані на їх виконання.

1.8. Державна фінансова інспекція
Державна фінансова інспекція здійснює через ревізії та перевірки контроль за 
витрачанням коштів та матеріальних цінностей, їx збереженням, станом та достовірністю 
бухгалтерського обліку, звітності у міністерствах, відомствах, державних комітетах, 
державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах i установах, які 
отримують кошти iз бюджетів ycix рівнів i державних валютних фондів.

При здійсненні своїх повноважень Державна фінансова інспекція має право: 
− стягувати в дохід держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, 

державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами та 
організаціями за незаконними угодами, без встановлених законом підстав та з 
порушенням чинного законодавства; 

− накладення у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших 
службових осіб підприємств, установ та організацій адміністративних стягнень;

− застосовувати до підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів 
підприємницької діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством.

Діяльність державної фінансової інспекції регламентується Законом України «Про 
державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26. 01. 1993 року (зі змінами).

1.9. Управління державної охорони України
Управління державної охорони України – правоохоронний орган спеціального 

призначення, який здійснює систему організаційно-правових, режимних, оперативно-
розшукових, інженерно-технічних та інших заходів з метою забезпечення нормального 
функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об’єктів 
державного значення. Управління державної охорони підпорядковане Президентові 
України та підконтрольне Верховній Раді України. Начальник зазначеного Управління 
призначається і звільняється з посади Президентом України.

Діяльність Управління державної охорони регламентована Законом України «Про 
державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 04. 03. 1998 
року.

Законом України «Про боротьбу з тероризмом» від 20. 03. 2003 року. Управління 
державної охорони України визнане суб’єктом боротьби з тероризмом.
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1.10. Державна виконавча служба
Державна виконавча служба є складовою системи органів Міністерства юстиції 

України та здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законодавства 
України. До системи органів державної виконавчої служби входять Департамент 
державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та відповідні відділи місцевих 
органів юстиції.

Діяльність державної виконавчої служби регламентується кримінально-
процесуальним, цивільно-процесуальним, цивільно-процесуальним законодавством 
України, Законом України «Про державну виконавчу службу» від 24. 03. 1998 року.

1.11. Спеціалізовані підрозділи галузевих органів 
державної виконавчої влади

Недавно це – Державний департамент України з питань виконання покарань, 
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який безпосередньо 
реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Голова 
Департаменту визначений Положенням про Державний департамент України з питань 
виконання покарань, затвердженим Указом Президента України 31. 07. 1998 року.

Законом України «Про боротьбу з тероризмом» від 20. 03. 2003 року Державний 
департамент України з питань виконання покарань визнаний суб’єктом боротьби з 
тероризмом. 

* * *
Окрему групу органів становлять спеціалізовані підрозділи галузевих органів 

державної виконавчої влади, на які покладено здійснення функцій в окремих галузях 
народного господарства. До них належать:

Державна інспекція рибоохорони Державного комітету рибного господарства;
Державна лісова охорона у системі Державного комітету лісового господарства 

України;
Державна санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорони здоров’я України 

та деякі інші.
Ці органи здійснюють правоохоронні функції у своїх сферах: здійснюють державний 

контроль за дотриманням законодавства, встановлених норм і правил; виявляють 
правопорушення та злочини, припиняють їх, затримують правопорушників, інформують 
про них компетентні правоохоронні органи, застосовують примусові заходи впливу 
щодо правопорушників (складають протоколи і розглядають справи про адміністративні 
правопорушення, накладають адміністративні стягнення, призупиняють діяльність 
юридичної особи тощо); подають позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних 
через порушення законодавства.

* * *
Відповідно до Закону України «Про демократичний цивільний контроль над 

воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19. 06. 2003 року 
над правоохоронними органами (за винятком прокуратури) України здійснюється 
демократичний цивільний контроль, який включає комплекс здійснюваних відповідно 
до Конституції та законів України правових, організаційних, інформаційних заходів 
для збереження неухильного дотримання законності й відкритості у їх діяльності, 
розмежування функцій і повноважень політичного керівництва правоохоронною 
діяльністю і професійного управління правоохоронними органами та унеможливлення 
дублювання їхніх функцій.
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Система цивільного контролю над правоохоронними органами країни складаються з:
− парламентського контролю;
− контролю, здійснюваного Президентом України;
− контролю з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
− контролю з боку судових органів та нагляду з боку органів прокуратури;
− громадського контролю.

2. Основи правозахисної діяльності

Правозахисна діяльність – це діяльність державних та недержавних органів, 
що спрямована на захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб у 
вирішенні спірних питань щодо цих прав та інтересів, надання правової допомоги та 
захист фізичних осіб від обвинувачення, а також посилення правових гарантій охорони 
прав та свобод від втручання органів влади та управління.

Правозахисна функція, яку виконують державні та недержавні органи , має багато 
складових. Цей й роз’яснення громадянам їхніх прав та обов’язків, надання юридичної 
допомоги, представництво в суді та правоохоронних органів та ін.

2.1. Міністерство юстиції та нотаріат України
Державним органом, що сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, 

свобод та законних інтересів громадян та юридичних осіб, є Міністерство юстиції 
України.

Органи юстиції традиційно належать до правозастосовних органів, однак вони 
виконують великий обсяг завдань з наданням юридичної допомоги, а саме:

− розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;
− реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів 

господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи та законні 
інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, ведення реєстру цих актів, надання 
інформації з бази даних реєстру;

− сприяння розвитку юридичних послуг, здійснення державної реєстрації юридичних 
осіб та реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави майна;

− надання громадянам та юридичним особам додаткових платних послуг зі складних 
питань правового характеру;

− організацію розгляду звернень громадян з питань, які належать до компетенції 
органів юстиції, виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян.

При Міністерстві юстиції України діє Уповноважений у справах додержання Конвенції 
про захист прав та основних свобод людини, який представляє Україну під час розгляду 
справ про порушення нашою державою положень Конвенції.

До структури органів юстиції входять, крім інших, також органи нотаріату – система 
органів та посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, факти, 
що мають юридичне значення, та вчиняти нотаріальні дії для надання їм юридичної 
вірогідності.

Діяльність нотаріату спрямована на захист та охорону прав і законних інтересів 
фізичних та юридичних осіб, на запобігання правопорушенням шляхом правильного та 
своєчасного вчинення нотаріальних дій. У своїй діяльності нотаріуси керуються Законом 
України «Про нотаріат» від 02. 09. 1993 р., постановами та розпорядженнями Кабінету 
Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства юстиції. Зазначений закон 
передбачає запровадження приватного нотаріату.
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Нотаріуси повинні вимагати додержання законності всіма громадянами і юридичними 
особами, які звертаються до них з проханням виконати певну нотаріальну дію; відмовляти 
у виконанні дій, що суперечать закону; не приймати документи, які оформлені з 
порушеннями закону або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян. 
Важливим принципом діяльності нотаріату є додержання таємниці виконуваних 
нотаріальних дій: довідки й документи нотаріальні контори видають лише тим громадянам 
та юридичним особам, для яких чи за дорученням яких виконувалися нотаріальні 
дії. Не менш важливим є й додержання об’єктивної істини, тобто обґрунтованості дій 
нотаріусів: підставою для виконання нотаріальних дій мають бути лише дійсні обставини, 
підтверджені необхідними і достатніми письмовими доказами (документами). Подані 
матеріали нотаріус оцінює з точки зору їх належності, допустимості та достовірності.

Певні нотаріальні дії можуть вчиняти:
− посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних рад у населених пунктах, 

де немає державних нотаріусів;
− головні лікарі медичних закладів, їх заступники, чергові лікарі будинків для людей 

літніх(похилого віку);
− капітани морських суден та суден внутрішнього плавання під прапором України, 

начальники експедицій;
− командири (начальники) військових частин, з’єднань, установ і закладів у пунктах 

дислокації, де немає державних нотаріусів;
− начальники місць позбавлення волі.

2.2. Адвокатура в Україні
Особливу роль у захисті прав і свобод громадян від порушень та протиправних 

посягань відведено адвокатові. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» від 05. 07. 2012 р., адвокатура в Україні визначається як 
добровільне професійне громадське об’єднання, покликане, згідно з Конституцією 
України, сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян, 
іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну 
допомогу. При здійсненні професійної діяльності адвокат зобов’язаний неухильно 
дотримуватися вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені 
законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб і не може 
використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає такі принципи 
діяльності адвоката в Україні, як верховенство закону, незалежність, демократизм, 
гуманізм і конфіденційність.

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. Професійні права, 
честь і гідність адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в 
адвокатську діяльність, вимагати від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних 
працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. 
Адвокат не може бути притягнутий до кримінальної, матеріальної та іншої юридичної 
відповідальності або підданий загрозі її застосування у зв’язку з наданням юридичної 
допомоги громадянам та юридичним особам відповідно до закону.

З метою підвищення кваліфікаційного рівня адвокатури, ефективності правозахисної 
діяльності адвокатів у складі органів адвокатури діє Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

2.3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
З 1998 року в Україні функціонує нова правозахисна інституція – Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини, правовою основою діяльності якої є Конституція 
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України та Закон України « Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 
від 27. 12. 1997 р.

Діяльність Уповноваженого є водночас і правозахисною, і правоохоронною та має на 
меті:

− захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених Конституцією і законами 
України та міжнародними договорами України;

− сприяння поновленню порушених прав та свобод;
− сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і 

громадянина у відповідність з Конституцією України та міжнародних стандартами;
− поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва в галузі захисту 

прав і свобод людини та громадянина;
− сприяння правовій інформованості населення та захист конфіденційної інформації 

про особу та ін.
До компетенції Уповноваженого входять і відносини, що виникають між громадянином 

(стосовно реалізації його прав і свобод) та об’єднаннями громадян, установами, 
підприємствами та організаціями (незалежно від їх форми власності), їх посадовими 
особами.

Для реалізації своєї компетенції Уповноважений має право:
− невідкладного прийому Президентом України, Головою Верховної Ради, Прем’єр-

міністром, головами Конституційного Суду, Верховного Суду та вищих спеціалізованих 
судів України, Генеральним прокурором, керівниками інших державних органів, органів 
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій 
незалежно від форми власності, їх посадовими та службовими особами;

− бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
Конституційного Суду, Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів, колегії 
Генеральної прокуратури України та інших колегіальних органів;

− звертатися до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності Конституції 
України, законів України та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента, 
актів Кабінету Міністрів, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
які стосуються прав свобод людини і громадянина; про офіційне тлумачення Конституції 
України та законів України;

− безперешкодно відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, бути присутнім на їх 
засіданнях;

− на ознайомлення з документами, у тому числі й секретними (таємними), та 
отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах;

− вимагати від посадових осіб органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності 
сприяння проведення перевірок діяльності підконтрольних та підпорядкованих їм 
підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні 
перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;

− запрошувати посадових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства 
для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються 
по справі;

− відвідувати у будь-який час місця тримання затриманих, попереднього ув’язнення, 
установи відбування засудженими покарань та установи примусового лікування та 
перевиховання, психіатричні лікарні, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати 
інформацію щодо умов їх тримання;
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− бути присутнім на засіданнях усіх інстанцій, у тому числі на закритих судових 
засіданнях, за умови згоди суб’єкта права, в інтересах якого судовий розгляд оголошено 
закритим;

− звертатися до суду із заявою про захист прав і свобод людини і громадянина, які 
за станом здоров’я чи з інших поважних причин не можуть цього зробити самостійно, 
а також особисто або через свого представника брати участь у судовому процесі у 
випадках та у порядку, встановлених законом;

− направляти у відповідні органи акти реагування Уповноваженого у разі виявлення 
порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів;

− перевіряти стан дотримання встановлених прав і свобод людини і громадянина 
відповідними державними органами, у тому числі тими, що здійснюють оперативно-
розшукову діяльність.

Формою реагування Уповноваженого на факти порушення конституційних прав і 
свобод людини та громадянина є акти реагування, а саме:

• конституційне подання Уповноваженого;
• подання до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднання 

громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та до їх 
посадових і службових осіб.

На весь час здійснення своїх повноважень Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини користується правом недоторканості. Він не може бути без згоди 
Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності або підданий 
заходам адміністративних стягнень, що накладаються у судовому порядку, затриманий, 
заарештований, підданий обшуку та особистому огляду. Кримінальну справу проти 
Уповноваженого може порушити тільки Генеральний прокурор України.

СХЕМА

Схема 10.2.1. Підпорядкованість правозахисних органів України

Кабінет міністрів України Верховна Рада України

Міністерство юстиції України Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини

Нотаріус Адвокатура
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ВИТЯГИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ТА НПА
Конституція України

Розділ VII. Прокуратура
Стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених 

законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 

а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян. (Стаття 121 в редакції, що діяла до внесення змін Законом 
№2222-IV від 08. 12. 2004. Див. Рішення Конституційного Суду №20-рп/2010 від 30 .09. 2010.)

Стаття 122. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який 
призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади 
Президентом України. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному 
прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади.

Строк повноважень Генерального прокурора України – п’ять років. (Стаття 122 в редакції, 
що діяла до внесення змін Законом №2222-IV від 08. 12. 2004. Див. Рішення Конституційного 
Суду №20-рп/2010 від 30. 09. 2010.)

Стаття 123. Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються 
законом.

Закон України «Про прокуратуру»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 2-3, ст. 12)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40; № 77-VIII 
від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75; № 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.118; № 213-VIII від 
02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145; № 335-VIII від 21.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.198; № 578-VIII від 
02.07.2015, ВВР, 2015, № 34, ст.336; № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379; № 889-VIII 
від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.43; № 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50; № 1020-VIII 
від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 11, ст.128; № 1355-VIII від 12.05.2016, ВВР, 2016, № 22, ст.453; № 
1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542; № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25; № 
1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50}

Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус 
прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, а також систему прокура-
тури України.

Розділ I 
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 1. Прокуратура
1. Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим За-

коном, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод лю-
дини, загальних інтересів суспільства та держави.

Стаття 2. Функції прокуратури
1. На прокуратуру покладаються такі функції:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
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2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим 
Законом;

3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяль-
ність, дізнання, досудове слідство;

4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням осо-
бистої свободи громадян.

2. З метою реалізації своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.
3. На прокуратуру не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.
Стаття 3. Засади діяльності прокуратури
1. Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах:
1) верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недотор-

канності і безпеки найвищою соціальною цінністю;
2) законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;
3) територіальності;
4) презумпції невинуватості;
5) незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політично-

го, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні 
службових обов’язків;

6) політичної нейтральності прокуратури;
7) недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, 

виконавчої і судової влади;
8) поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання 

сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у поряд-
ку, передбаченому процесуальним законом;

9) прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайнят-
тям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на 
запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;

10) неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.
Стаття 4. Законодавство про прокуратуру і статус прокурорів
1. Організація та діяльність прокуратури України, статус прокурорів визначаються Консти-

туцією України, цим та іншими законами України, чинними міжнародними договорами, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 5. Здійснення функцій прокуратури виключно прокурорами
1. Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функ-

цій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами 
не допускається.

Стаття 6. Інформування про діяльність прокуратури
1. Органи прокуратури не менш як двічі на рік інформують суспільство про свою діяль-

ність шляхом повідомлень у засобах масової інформації.
2. Генеральний прокурор особисто не менше одного разу на рік звітує перед Верховною 

Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання 
узагальнених статистичних та аналітичних даних.

{Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}
3. Керівники регіональних та місцевих прокуратур на відкритому пленарному засіданні 

відповідної ради, на яке запрошуються представники засобів масової інформації, не менш 
як двічі на рік інформують населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про 
результати діяльності на цій території шляхом надання узагальнених статистичних та аналі-
тичних даних.

4. Інформація про діяльність прокуратури оприлюднюється в загальнодержавних та міс-
цевих друкованих засобах масової інформації і на офіційних веб-сайтах органів прокуратури.

5. Органи прокуратури оприлюднюють видані ними нормативно-правові акти з питань ор-
ганізації та діяльності прокуратури України в порядку, встановленому законом.
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Розділ II 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 7. Система прокуратури України
1. Систему прокуратури України становлять:
1) Генеральна прокуратура України;
2) регіональні прокуратури;
3) місцеві прокуратури;
4) військові прокуратури;
5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
{Частину першу статті 7 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
2. До військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах струк-

турного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на пра-
вах регіональних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах 
місцевих), перелік яких визначається в Додатку до цього Закону.

У разі якщо в силу виключних обставин у певних адміністративно-територіальних оди-
ницях не діють органи прокуратури України, які мають здійснювати там нагляд, за рішенням 
Генерального прокурора виконання їх функцій може покладатися на військові прокуратури.

Утворення, реорганізація та ліквідація військових прокуратур, визначення їх статусу, ком-
петенції, структури і штатів здійснюються Генеральним прокурором.

3. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ви-
значені статтею 8-1 цього Закону. Утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 
визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором за погодженням з Ди-
ректором Національного антикорупційного бюро України.

{Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015}
4. Генеральна прокуратура України є органом прокуратури вищого рівня щодо регіональ-

них та місцевих прокуратур, а регіональна прокуратура є органом прокуратури вищого рівня 
щодо місцевих прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, 
що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури.

5. Єдність системи прокуратури України забезпечується:
1) єдиними засадами організації та діяльності прокуратури;
2) єдиним статусом прокурорів;
3) єдиним порядком організаційного забезпечення діяльності прокурорів;
4) фінансуванням прокуратури виключно з Державного бюджету України;
5) вирішенням питань внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського са-

моврядування.
6. У системі прокуратури може запроваджуватися спеціалізація прокурорів.
{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII від 21.12.2016}

Закон України «Про Службу безпеки України» 
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Стаття 1. Служба безпеки України 
Служба  безпеки  України  –  державний  правоохоронний  орган спеціального  призна-

чення,  який  забезпечує   державну    безпеку України. 
Служба безпеки України підпорядкована Президенту України.
{Частина  друга статті 1 в редакції Закону N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07. 10. 2010} 
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України 
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На Службу безпеки України  покладається  у  межах  визначеної законодавством  компе-
тенції  захист    державного    суверенітету, конституційного  ладу,  територіальної  цілісності,  
економічного, науково-технічного  і  оборонного  потенціалу  України,   законних інтересів 
держави та  прав  громадян  від  розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних 
служб, посягань  з  боку  окремих організацій,  груп та осіб, а також забезпечення охорони 
державної таємниці.

{Частина  перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1703-IV (1703-15) від 
11.05.2004 } 

До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинен-
ня та розкриття злочинів проти миру  і  безпеки людства, тероризму, корупції та організованої 
злочинної діяльності у сфері управління і економіки  та  інших  протиправних  дій,  які безпо-
середньо  створюють  загрозу  життєво   важливим    інтересам України. 

Стаття 3. Засади діяльності Служби безпеки України 
Діяльність  Служби безпеки України, її органів і співробітників грунтується на засадах за-

конності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед  народом 
України. 

В  оперативно-службовій  діяльності  Служба  безпеки  України дотримується принципів    
поєднання єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації. 

Розділ IV 
ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Стаття 24. Обов’язки Служби безпеки  України 
Служба безпеки України відповідно до своїх  основних  завдань зобов’язана: 
1)  здійснювати  інформаційно-аналітичну  роботу  в інтересах ефективного  проведення  

органами  державної  влади  та управління України  внутрішньої  і  зовнішньої  діяльності, вирі-
шення проблем оборони,  соціально-економічного  будівництва,  науково-технічного прогресу,  
екології  та  інших  питань,  пов’язаних з національною безпекою України; { Пункт 1 статті 24 із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002 }  

{Пункт 1-1 статті 24 виключено на підставі Закону N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005}  
2) здійснювати   заходи   контррозвідувального   забезпечення дипломатичних  представ-

ництв,  консульських  та  інших   державних установ, а також заходи, пов’язані з охороною 
державних  інтересів у сфері зовнішньополітичної  та  зовнішньоекономічної  діяльності, без-
пекою громадян України за кордоном; 

3)    виявляти,    припиняти    та   розкривати   кримінальні правопорушення,  розслідування  
яких  віднесено  законодавством до компетенції   Служби   безпеки   України,  проводити  їх  
досудове розслідування;  розшукувати  осіб,  які переховуються у зв’язку із вчиненням  зазна-
чених кримінальних правопорушень; { Пункт 3 статті 24 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 
) від 13.04.2012 } 

4) здійснювати     контррозвідувальні    заходи    з    метою попередження, виявлення, 
припинення  і  розкриття  будь-яких  форм розвідувально-підривної діяльності проти України; 

5) забезпечувати     захист     державного      суверенітету, конституційного  ладу  і  тери-
торіальної  цілісності  України  від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об’єднань; 

6) здійснювати   контррозвідувальне  забезпечення  оборонного комплексу,  Збройних  
Сил  України,  інших  військових  формувань, дислокованих  на  території  України,   енергети-
ки,    транспорту, зв’язку, а також важливих об’єктів інших галузей господарства; 

7)  брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону України  «Про  державну  
таємницю»  (3855-12)  та  інших актів законодавства заходів щодо забезпечення охорони дер-
жавної таємниці та здійснення контролю за додержанням порядку обліку, зберігання і викорис-
тання  документів  та інших матеріальних носіїв, що містять службову  інформацію,  зібрану  
у  процесі  оперативно-розшукової, контррозвідувальної  діяльності, у сфері оборони країни, 
сприяти у порядку,  передбаченому  законодавством, підприємствам, установам, організаці-
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ям  та  підприємцям  у  збереженні комерційної таємниці, розголошення  якої  може  завдати 
шкоди життєво важливим інтересам України;  { Пункт 7 частини першої статті 24 із змінами, 
внесеними згідно   із  Законами  N  1703-IV  (  1703-15  )  від  11.05.2004, N 1170-VII ( 1170-18 
) від 27.03.2014 }  

{Пункт 7-1 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-2 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-3 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-4 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-5 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-6 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-7 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-8 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-9 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-10 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-11 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-12 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-13 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-14 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-15 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-16 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-17 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
{Пункт 7-18 статті 24 виключено на підставі Закону N 767-VII ( 767-18 ) від 23.02.2014}  
8) здійснювати   відповідно  до  законодавства   профілактику правопорушень у сфері 

державної безпеки; 
9) у межах визначеної  законодавством компетенції забезпечувати захист особистої без-

пеки громадян і осіб, які беруть участь  у  кримінальному  судочинстві, у разі надходження 
від них, членів  їх  сімей  та  близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного  дер-
жавного  органу чи отримання оперативної та іншої інформації  про  наявність  загрози  їх  
життю, здоров’ю, житлу чи майну;  брати  участь  у  реабілітації і поновленні прав незаконно 
репресованих  осіб;  {  Пункт  9  статті  24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1381-XIV 
( 1381-14 ) від 13.01.2000 } 

10)  сприяти  Державній прикордонній службі України в охороні державного  кордону  
України;  {Пункт  10  статті 24 із змінами, внесеними  згідно  із Законом N 662-IV (662-15) від 
03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року} 

11) сприяти забезпеченню  режиму  воєнного  та  надзвичайного стану  в  разі  їх  оголо-
шення,  а  також  ліквідації    наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, 
епізоотій та інших надзвичайних ситуацій; 

12) подавати наявними силами  і  засобами,  в  тому  числі  і технічними,   допомогу   ор-
ганам   Національної   поліції,   іншим правоохоронним   органам  у  боротьбі  із  вчиненням  
кримінальних правопорушень;  {Пункт 12 статті 24 із змінами, внесеними згідно із  Законами  
N  4652-VI  (4652-17) від 13.04.2012, N 901-VIII (901-19) від 23.12.2015} 

13) брати участь у розробці заходів і  вирішенні  питань,  що стосуються в’їзду в Україну та 
виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордон-
ного режиму і  митних  правил,  приймати рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцю   або  
особі  без  громадянства,  про  скорочення  строку тимчасового  перебування  іноземця  та  
особи  без громадянства на території України, про примусове повернення іноземця або особи 
без громадянства  в  країну  походження  або  третю країну; { Пункт 13 статті  24  із  змінами,  
внесеними  згідно  із  Законом N 5453-VI (5453-17 ) від 16.10.2012}  

{Пункт  14  частини  першої статті 24 виключено на підставі Закону N 3475-IV (3475-15) 
від 23.02.2006}  

15) проводити наукові дослідження і  дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх 
результати в практику  діяльності  Служби безпеки України; 
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16) виконувати   за   дорученням  Президента  України  інші завдання,  безпосередньо 
спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої  безпеки  держави;  {Пункт  16  статті 
24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010} 

17)  брати  участь  у  розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного   захисту   ядерних   
установок,   ядерних   матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випро-
мінювання, а також у проведенні спеціальної перевірки щодо допуску до особливих робіт. 
{Статтю 24 доповнено пунктом 17 згідно із Законом N 747-IV ( 747-15 ) від 15.05.2003} 

    

ТЕСТИ
1. До правоохоронних органів належить:

а) прокуратури України;
б) Міністерство внутрішніх справ України;
в) Служба безпеки України;
г) Міністерство юстиції України;
д) всі відповіді правильні.

2. До правозахисних органів належать:
а) Міністерство юстиції України;
б) Уповноважений Верховної Ради з прав людини;
в) Управління державної охорони України;
г) Державна прикордонна служба України;
д) всі відповіді правильні.

ЗАВДАННЯ
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини звернувся до одного з голів 

обласної державної адміністрації з проханням невідкладно прийняти його для вирішення 
надзвичайно важливої справи. Той погодився на такий прийом через три дні, оскільки, з 
його слів, був зайнятий підготовкою зустрічі Президента на одному із обласних заходів.

Дайте правову оцінку ситуації.

ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ ТА ОБГОВОРЕННЯ
До яких гілок влади слід віднести Прокуратуру, Службу безпеки, Міністерство юстиції, 

Верховний Суд, Конституційний суд України?

ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
1. Уповноваження Верховної Ради України з прав людини.
2. Загальна і порівняльна характеристика правоохоронних органів.
3. Загальна характеристика правозастосувальних і правозахисних органів.
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Кросворд 10.2.1

1. Ю Н А К

2. О М Б У Д С М Е/А Н

3. А Д В О К А Т

4. П Р  И П И С

5. П О Л І Ц І Я

6. Н О Т А Р І У С

7. С У Д Д Я

По вертикалі: Справедливість, правосуддя (ключове слово).
По горизонталі: 1. Неповнолітня особа. 2. Парламентський комісар, особа, яка 

уповноважена захищати права людини. 3. Особа, яка надає фізичним та юридичним 
особам різні юридичні послуги. 4. Прокурорський документ, який підлягає негайному 
виконанню. 5. Державний озброєний орган виконавчої влади. 6. Особа, яка уповноважена 
державою на чинення нотаріальних дій. 7. Особа, яка уповноважена державою чинити 
суди.

ПРАВОВИЙ ДИКТАНТ
Правоохоронну діяльність в Україні здійснюють такі органи: прокуратура, 

Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України та інші. Захищати права та 
інтереси фізичних та юридичних осіб покликані такі органи: Міністерство юстиції, 
нотаріат, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також адвокат.
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ*

Критерії оцінювання знань студентів

Загальна кількість балів за семестр згідно з рейтинговою системою – 100 балів.

Змістовий модуль № 1–50 балів
Поточний контроль – 20 балів
Підсумкова письмова робота за змістовний модуль № 1–30 балів
Питання № 1 – максимально 10 балів
Питання № 2 – максимально 10 балів
Питання № 3 – максимально 5 балів
Питання № 4 – максимально 5 балів

Змістовий модуль № 2–50 балів
Поточний контроль – 20 балів
Підсумкова письмова робота за змістовний модуль № 2 – 30 балів
Питання № 1 – максимально 10 балів
Питання № 2 – максимально 10 балів
Питання № 3 – максимально 5 балів
Питання № 4 – максимально 5 балів

При виведенні оцінки враховується:
• наскільки зміст відповіді розкриває суть конкретно поставленого питання;
• повнота висвітлення даного питання;
• логічність наведеної аргументації;
• правильність і точність у передачі вивченого матеріалу;
• самостійність виконання студентом контрольної роботи.

Шкала переведення балів в оцінку

Кількість балів 
за 100-бальною шкалою

Оцінка знань 
за 4-бальною шкалою

Оцінка 
роботи студента

Оцінка 
за шкалою ECTS

0–30 балів 2 «незадовільно» F
31–50 балів 2 «незадовільно» FХ
51–60 балів 3 «достатньо» Е
61–70 балів 3 «задовільно» D
71–80 балів 4 «добре» С
81–90 балів 4 «дуже добре» В

91–100 балів 5 «відмінно» А

*Перелік питань до модульних контрольних робіт водночас можна використати як перелік питань до екзаменацій-
них білетів. Він, а отже, і критерії оцінювання знань студентів складені з розрахунком на проведення двох модуль-
них контрольних робіт. Але викладач, особливо з огляду на часту зміну навчальних програм, може на свій розсуд, 
скажімо, об’єднати їх повністю (використати частково) для складання одного завдання.
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Змістовий модуль № 1*
Питання № 1

1. Соціальні норми та їх класифікація.
2. Поняття права і його ознаки.
3. Норми права, їх види та структура.
4. Функції і джерела (форми) права.
5. Інститути, галузі та система права.
6. Правовідносини.
7. Законність і правопорядок.
8. Правопорушення.
9. Юридична відповідальність.
10. Основні етапи розвитку українського права.
11. Основні теорії походження держави.
12. Означення поняття держави та її ознаки.
13. Форми і функції держави.
14. Поняття правової, соціальної та національної держави.
15. Апарат і органи держави.
16. Основні етапи розвитку Української держави.
17. Поняття, предмет і джерела цивільного права.
18. Поняття цивільних правовідносин, їх елементи і види.
19. Суб’єкти та об’єкти цивільного права.
20. Цивільна правоздатність і дієздатність.
21. Поняття, види і форми правочинів.
22. Зобов’язальне право.
23. Поняття представництва і його види.
24. Довіреність (доручення), її види, форми і строки.
25. Строки і терміни. Позовна давність.
26. Недоговірні зобов’язання.
27. Поняття власності і права власності.
28. Підстави виникнення і припинення права власності.
29. Загальна характеристика права власності.
30. Суб’єкти і об’єкти права власності.
31. Поняття і способи захисту права власності.
32. Поняття спадкового права.
33. Спадкування за заповітом.
34. Спадкування за законом.
35. Загальна характеристика інститутів цивільного права.

Питання № 2
1. Конституційне право як галузь і наука права.
2. Джерела і суб’єкти конституційного права.
3. Поняття конституції, способи ухвалення та внесення змін до конституцій.
4. Структура і загальні засади Конституції України.

*Структура модульного завдання може бути такою: по одному питанню з поз. № 1, поз. № 2, три тести 
і одне завдання. А взагалі то він, як і № 2 – примірний. Залежно від програми конкретного навчального 
закладу їх можна змінити – скласти в іншій послідовності, об’єднати, додати питання, тести, завдання, 
кросворди з тем розділів VII «Фінансове право», VIII «Екологічне право», Х «Юрисдикційна діяльність» і 
под. 



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ830

5. Конституційне закріплення форми держави Україна (правління, устрій, політичний 
режим).

6. Конституційне закріплення державності української мови та державних символів.
7. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні (до початку ХVІІІ ст.).
8. Конституція Пилипа Орлика.
9. Українські конституційні проекти ХІХ – початку ХХ ст.
10. Конституційний процес в УНР і в Українській Державі.
11. Конституційний процес в ЗУНР, Карпатській Україні, еміграції.
12. Конституційний процес в УРСР.
13. Конституційний процес у державі Україна.
14. Основні етапи розвитку та міжнародно-правові засади забезпечення основних прав 

людини і нації.
15. Конституційні права, свободи і обов’язки людини та громадянина, нації, людства.
16. Конституційний статус фізичних прав і свобод людини в Україні.
17. Конституційний статус особистих прав і свобод людини в Україні.
18. Конституційний статус гуманітарних (культурних) прав і свобод людини в Україні.
19. Конституційний статус соціально-економічних прав і свобод людини в Україні.
20. Конституційний статус політичних прав і свобод людини в Україні.
21. Конституційний інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування.
22. Конституційний інститут всеукраїнського та місцевого референдумів.
23. Інститут громадянства: історія і сучасність.
24. Конституційні права національних меншин, іноземців та осіб без громадянства в 

Україні.
25. Вибори, організація роботи, структура і повноваження Верховної Ради.
26. Конституційний статус народного депутата України.
27. Порядок обрання і повноваження Президента України, підстави і наслідки їх достро-

кового припинення.
28. Система органів виконавчої влади в Україні.
29. Кабінет Міністрів України – вищий орган виконавчої влади.
30. Адміністративно-територіальний устрій України.
31. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.
32. Конституційний статус органів місцевого самоврядування.
33. Конституційний статус правосуддя України.
34. Конституційний статус Конституційного Суду в Україні.
35. Конституційний статус Прокуратури України.

Питання № 3
1. Сучасна Українська держава є:

а) соціальна;
б) правова;
в) демократична;
г) національна;
д) багатонаціональна.

2. Україна за формою державного устрою є:
а) унітарна;
б) республіка;
в) демократична.

3. Є такі теорії походження держави і права:
а) матріархальна;
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б) патріархальна;
в) теологічна;
г) ідеологічна;
д) договірна;
е) соціально-економічна;
є) інші (які?).

4. Ознаками держави є:
а) державна мова;
б) символи (Прапор, Герб, Гімн);
в) територія;
г) суверенітет;
д) виняткове право на застосування сили;
е) організація ветеранів праці та війни;
є) грошово-фінансова система.

5. Монархія – це:
а) форма правління;
б) форма державного устрою;
в) форма політичного (державного) режиму.

6. Формами державного устрою є:
а) федерація;
б) конфедерація;
в) республіка;
г) демократія.

7. Спадкоємицею Київської Русі–України є:
а) Росія;
б) Білорусь;
в) Україна;
г) Росія, Україна, Білорусь.

8. Київська Русь–Україна була:
a) унітарною державою;
б) федеративною державою;
в) конфедеративною державою;
г) імперією.

9. Главою Галицько-Волинської держави був:
а) князь;
б) король;
в) цар;
г) гетьман.

10. Україно-московський договір 1654 року передбачав:
а) погоджувати кандидатуру на вибори гетьманом Війська Запорозького з московським 
царем;
б) повідомляти московського царя про результати виборів гетьмана Війська За по-
розького;
в) надавав московському цареві право призначити гетьмана Війська Запорозького.

11. Наприкінці ХVІІІ ст. українські землі були загарбані:
а) Російською імперією;
б) Австрійською імперією;
в) Польщею;
г) Литвою.
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12. Третій Універсал УЦР проголошував:
а) Українську Народну Республіку у федеративному зв’язку з Росією;
б) Українську Соціалістичну Радянську Республіку у складі Росії;
в) Самостійну Українську Державу;
г) Співдружність Незалежних Держав.

13. Після поразки УНР і ЗУНР на початку 20-х років ХХ ст. українські землі було поділено 
між:

а) Польщею, Угорщиною, Румунією, Чехо-Словаччиною;
б) Росією, Румунією, Польщею, Чехо-Словаччиною;
в) Румунією, Польщею, Чехо-Словаччиною;
г) Росією і Польщею.

14. Суб’єктами договору про утворення СРСР 30 грудня 1922 року були:
а) Білорусь, Росія, Україна, Закавказька Федерація;
б) Білорусь, Україна, Росія, Молдова, Казахстан;
в) Білорусія, Росія, Україна. 

15. Договір про утворення СРСР 8 грудня 1991 року денонсували:
а) Україна, Росія, Білорусь, Казахстан;
б) Україна, Росія, Білорусь;
в) Білорусь, Росія, Україна, Грузія.

16. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року було проголосовано питання:
а) «Чи підтримуєте Ви Акт проголошення незалежності України Верховною Радою
України 24 серпня 1991 р.?»
б) «Чи вважаєте Ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних
Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, в якій повною
мірою гарантуватимуться права і свободи людини будь-якої національності?»
в) «Чи згодні Ви з тим, що Україна має бути в складі Союзу Радянських Суверенних
Держав на засадах Декларації про державний суверенітет України?»

17. У результаті Злуки УНР і ЗУНР … року було утворено державу:
а) унітарну;
б) федеративну;
в) конфедеративну.

18. Загальносоціальні норми поділяються на:
а) релігійні;
б) моральні;
в) традиційні;
г) корпоративні;
д) норми права;
е) інші (які?).

19. Елементи правової норми:
а) правовий прецедент;
б) правовий звичай;
в) гіпотеза;
г) диспозиція;
д) санкція;
е) інше (яке?).

20. Структура правової норми складається з:
а) галузі;
б) інституту;
в) гіпотези;
г) диспозиції;
д) санкції.



833 ДОДАТКИ

21. Систему права становлять:
а) сукупність законів;
б) сукупність підзаконних актів;
в) сукупність галузей права;
г) сукупність правопорушень.

22. Нормативно-правовий акт є:
а) юридичним джерелом права;
б) неюридичним джерелом права;
в) підзаконним актом;
г) законом.

23. Склад правовідносин включає:
а) об’єкт правопорушення;
б) об’єкт правовідносин;
в) суб’єкт правовідносин;
г) зміст правовідносин;
д) правоздатність.

24. Способами забезпечення законності є:
а) переконання;
б) осуд;
в) примус;
г) заохочення;
д) профілактична діяльність;
е) звільнення від відповідальності.

25. Які спеціальні норми встановлюються державою і забезпечуються силою її примусу:
а) моральні;
б) звичаєві;
в) політичні;
г) правові;
д) релігійні;
е) корпоративні (групові).

26. Джерелами українського права є:
а) «Руська правда»;
б) «Литовські статути»;
в) «Звід малоросійських прав»;
г) Кримінальний закон Австрії від 1852 року.

27. Правосуддя в Україні здійснюється:
а) судовими і прокурорськими органами;
б) виключно судами;
в) судами й військовими трибуналами.

28. Президент України є:
а) главою держави;
б) главою виконавчої влади;
в) главою держави і главою виконавчої влади.

29. Які органи є законодавчими:
а) Верховний Суд;
б) Верховна Рада;
в) Кабінет Міністрів;
г) усі вищеназвані органи.
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30. Хто не має права законодавчої ініціативи:
а) Президент України;
б) Конституційний Суд;
в) Верховна Рада;
г) Верховний Суд;
д) Національний банк.

31. Коли проводяться чергові вибори до Верховної Ради:
а) в останню неділю березня 4-го року повноважень;
б) у першу неділю березня 5-го року повноважень;
в) в останню неділю жовтня 5-го року повноважень;
г) в останню неділю місяця 5-го року повноважень.

32. Не дозволяється проведення референдумів з питань:
а) податків;
б) бюджету;
в) амністії;
г) усі відповіді – правильні.

33. Право голосу на референдумі мають:
а) громадяни України;
б) особи без громадянства;
в) іноземні громадяни;
г) особи з подвійними громадянством.

34. Хто обирає сільського, селищного, міського голову:
а) депутати місцевих органів самоврядування;
б) призначає Президент України;
в) обирають жителі даного села, селища, міста.

35. Не мають права голосу на виборах:
а) пенсіонери;
б) непрацездатні;
в) ув’язнені;
г) недієздатні;
д) військовослужбовці.

36. Права й свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією України:
а) є вичерпними;
б) не є вичерпними;
в) не встановленими.

37. Яка освіта є обов’язковою:
а) початкова;
б) неповна середня;
в) повна загальна середня.

38. Авторами названих конституцій та конституційних проектів були:
а) «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького» – …
б) «Начерки Конституції Республіки» – …
в) «Вольний Союз» – «Вільна Спілка» – …
г) «Самостійна Україна» – …

39. Першою писаною конституцією у світі є конституція:
а) США;
б) Польщі;
в) Франції;
г) України.
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40. Автором музики Гімну України є:
П. Чубинський;
М. Лисенко;
М. Вербицький;
М. Скорик.

41. З наведеного переліку українських держав і державних утворень свою писану 
конституцію мали:

а) Київська Русь;
б) Галицько-Волинська Русь;
в) Запорозька Січ;
г) Козацько-Гетьманська держава;
д) Українська Народна Республіка;
е) Українська Держава (Гетьманат);
є) Західно-Українська Народна Республіка;
ж) Карпатська Україна;
з) Радянська Україна;
и) держава Україна.

42. Слово «конституція» в перекладі з латинської означає:
а) устрій;
б) побудова;
в) договір;
г) угода.

43. У світовій практиці існують такі способи ухвалення конституції:
а) дарування;
б) заповіту;
в) демократичний (народний);
г) договірний;
д) доручення.

44. Конституційне право – це:
а) галузь права;
б) інститут права;
в) норма права;
г) юридична наука;
д) навчальна дисципліна.

45. Парламент Карпатської України називався:
а) Верховна Рада;
б) Центральна Рада;
в) Сейм;
г) Дума.

46. Чинну Конституцію України ухвалено:
а) 16 липня 1990 р.;
б) 8 червня 1995 р.;
в) 28 червня 1996 р.;
г) 16 квітня 2000 р.

47. Скільки Конституцій України було офіційно ухвалено впродовж ХХ ст.?
а) одну;
б) три;
в) п’ять;
г) вісім;
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д) десять;
е) інше (скільки?)

48. Які країни світу мають неписану конституцію?
а) Великобританія;
б) Ізраїль;
в) Нова Зеландія;
г) Польща;
д) Парагвай.

49. Термін «конституціоналізм» означає:
а) розвиток конституційної науки;
б) обмеження державної влади законами;
в) процедура ухвалення конституції;
г) порядок внесення змін до конституції.

50. За способом ухвалення чинна Конституція України класифікується як:
а) дарована (октройована);
б) народна (демократична);
в) договірна;
г) мішана.

51. «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького» написали:
а) П. Орлик, А. Войнаровський, Г. Герцик;
б) І. Мазепа, П. Дорошенко, Ю. Андрузький;
в) М. Міхновський, М. Грушевський, М. Драгоманов.

52. Михайло Драгоманов розробив конституційний проект:
а) «Начерки Конституції Республіки»;
б) «Проэктъ основаній устава украинского общества «Вольный союзъ» – «Вільна 
спілка»»;
в) «Конституційне питання і українство в Росії».

53. «Основний закон «Самостійної України» – Спілки народу українського» передбачав:
а) повну політичну самостійність України;
б) автономію України в складі Російської республіки;
в) федеративний устрій України;
г) створення президентської республіки;
д) створення парламентської республіки;
е) обрання двопалатного парламенту.

54. Людські та громадянські права, свободи і обов’язки, закріплені Конституцією України:
а) є вичерпними;
б) не є вичерпними;
в) не встановлені.

55. Інститут громадянства в Україні було започатковано:
а) Законами Української Центральної Ради у 1918 р.;
б) Законом, підписаним Гетьманом П. Скоропадським у 1918 р.;
в) Конституцією УРСР від 1919 р.;
г) Законом України у 1991 р.

56. Набуття громадянства здійснюється в порядку:
а) філіації;
б) натуралізації;
в) міграції;
г) еміграції.



837 ДОДАТКИ

57. Припинення громадянства здійснюється в такому порядку:
а) еміграції;
б) виходу з громадянства;
в) втрати громадянства;
г) позбавлення громадянства.

58. Перший міжнародно-правовий акт щодо захисту основних прав і свобод людини на-
зи вався:

а) Загальна декларація прав людини;
б) Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
в) Декларація про права та розвиток;
г) Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод.

59. Слово «референдум» з латинської українською мовою перекладається як:
а) вибори;
б) голосування;
в) те, що належить народові;
г) те, що має бути повідомлене.

60. З 1991 р. референдуми в Україні проводились:
а) один раз;
б) два рази;
в) три рази;
г) чотири рази.

61. Мажоритарна виборча система передбачає голосування:
а) за окремих кандидатів;
б) кандидатів за списками партійних партій і блоків;
в) і за одних, і за інших.

62. В Україні обирають:
а) Верховну Раду;
б) Президента;
в) Кабінет Міністрів;
г) міських голів;
д) голів обласних держадміністрацій.

63. Представницька (опосередкована) демократія передбачає: 
а) пряму участь людини (громадянина) в управлінні суспільством державою;
б) участь людини (громадянина) в управлінні суспільством і державою через виборних 
представників;
в) участь людини (громадянина) в роботі керівних органів виконавчої влади.

64. У випадку дострокового припинення повноважень Президента їх тимчасово виконує:
а) Прем’єр-міністр;
б) Голова Верховної Ради;
в) Голова Верховного Суду;
г) Голова Секретаріату Президента.

65. Прокуратура України є:
а) органом виконавчої влади;
б) органом судової влади;
в) самостійною структурою державної влади.

66. Відповідність правових актів із Конституцією визначає:
а) Конституційний Суд України;
б) Верховний Суд України;
в) Господарський Суд України;
г) усі відповіді – правильні.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ838

67. Чергові вибори Президента проводяться:
а) в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Президента;
б) в першу неділю останнього місяця 5-го року повноважень Президента;
в) в останню неділю останнього місяця 5-го року повноважень Президента.

68. Прем’єр-міністр призначається на посаду Верховною Радою України:
а) за поданням Президента України на пропозицію коаліції депутатських фракцій у 
Верховній Раді України;
б) за поданням Президента України;
в) за поданням коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

69. До складу Кабінету Міністрів України входять:
а) Прем’єр-міністр;
б) Перший віце-прем’єр-міністр;
в) віце-прем’єр-міністри;
г) міністри;
д) Голова Служби безпеки України;
е) Голова Секретаріату Президента України.

70. Суддів Конституційного Суду України призначають (обирають):
а) Президент України;
б) Верховна Рада України;
в) З’їзд суддів України;
г) Вища рада юстиції України;
д) Верховний Суд України.

71. Окремими законами визначаються особливості здійснення місцевого самоврядування:
а) в Автономній Республіці Крим;
б) м. Києві;
в) м. Севастополі;
г) с. Комаровичі;
д) м. Жмеринці.

72. Конституцію Автономної Республіки Крим приймає:
а) Верховна Рада АРК;
б) Верховна Рада АРК і затверджує Верховна Рада України;
в) Верховна Рада АРК і затверджує Президент України;
г) Верховна Рада України.

73. Кожний має право на власність, що передбачає:
а) володіти;
б) користуватися;
в) розпоряджатися;
г) усі відповіді – правильні.

74. Формами припинення діяльності юридичних осіб є:
а) арешт майна;
б) ліквідація;
в) скасування рішення про утворення;
г) реорганізація;
д) заборона діяльності.

75. Об’єктами цивільно-правових відносин є:
а) речі;
б) дії;
в) результати розумової праці;
г) особисті і немайнові права;
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76. Цивільне право може розглядатися:
а) як галузь права;
б) як галузь, як наука, як дисципліна;
в) як наука;
г) як дисципліна.

77. До предмета цивільного права належать:
а) майнові та сімейні відносини;
б) особисті немайнові і майнові відносини;
в) майнові відносини;
г) особисті немайнові відносини.

78. До функцій цивільного права відносять:
а) каральну;
б) регулятивну;
в) компенсаційну;
г) охоронну;
д) превентивну;
е) управлінську.

79. Елементами цивільних правовідносин є:
а) суб’єкти, об’єкти, фактичний зміст;
б) суб’єкти, об’єкти, фактичний та юридичний зміст;
в) суб’єкти, об’єкти, зміст (об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона);
г) суб’єкти, об’єкти, шкода, причинний зв’язок;
д) суб’єкти, об’єкти, суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок.

80. Цивільна правоздатність юридичної особи – це:
а) дієздатність юридичної особи;
б) здатність діяти в межах свого статуту або положення;
в) здатність мати цивільні права та обов’язки;
г) здатність нести майнову відповідальність.

81. Строк і термін – це:
а) тотожні поняття;
б) різні за змістом поняття;
в) певний момент у часі;
г) певний період у часі.

82. Загальна позовна давність встановлюється на строк:
а) три роки;
б) шість місяців;
в) один рік;
г) п’ять років;
д) десять років.

83. Правоздатність юридичних осіб виникає з моменту:
а) державної реєстрації;
б) затвердження статуту або положення;
в) видання указу про створення;
г) відкриття рахунку в банку.

84. До джерел цивільного права відносять:
а) Конституцію України;
б) закони України;
в) естетичні норми;
г) акти місцевого самоврядування;
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д) моральні норми;
е) релігійні норми;
є) міжнародні договори, згода на обов’язковість яких подана Верховною Радою
України;
ж) постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах.

85. Правосуб’єктність складається:
а) з правоздатності і дієздатності;
б) дієздатності і угодоздатності;
в) деліктоздатності і правоздатності;
г) дієздатності і деліктоздатності.

86. Назвіть суб’єкти цивільно-правових відносин:
а) фізична особа;
б) юридична особа;
в) держава;
г) усі відповіді – правильні.

87. Укажіть, які з названих угод є односторонніми:
а) міна;
б) заповіт;
в) позика;
г) дарування.

88. Правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є 
усталеними в певній сфері цивільних відносин, – це: 

а) аналогія;
б) звичай;
в) договір.

89. Власник земельної ділянки має право надати її в користування іншій особі для 
будівництва промислових, побутових, соціально-культурних, житлових та інших споруд 
і будівель:

а) суперфіцій;
б) емфітевзис;
в) сервітут.

90. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб:
а) суперфіцій;
б) емфітевзис;
в) сервітут.

91. Право користування чужим майном може бути встановлене щодо земельної ділянки, 
інших природних ресурсів або іншого нерухомого майна для задоволення потреб інших 
осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом:

а) суперфіцій;
б) емфітевзис;
в) сервітут.

92. Домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або 
припинення цивільних прав і обов’язків:

а) договір;
б) правочин;
в) правовідносини.

93. Яким є укладений кредитний договір з недодержанням письмової форми?
а) нікчемним;
б) суперечним;
в) злочинним.
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94. В якому розмірі банк зобов’язаний виплачувати проценти за договором банківського 
вкладу, якщо розміру процентів договором не встановлено?

а) не зобов’язаний сплачувати;
б) на власний розсуд;
в) у розмірі облікової ставки НБУ.

95. Чи може бути укладений договір банківського вкладу на користь третьої особи?
а) так;
б) ні.

96. Чи можуть бути внесені кошти на рахунок вкладника іншою особою?
а) можуть, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше;
б) не можуть.

97. Фінансовим посередництвом є:
а) робота, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів;
б) діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім 
випадків, передбачених законодавством;
в) діяльність, спрямована на покриття довготермінових і короткотермінових ризиків.

98. Договір банківського вкладу, де вкладник – фізична особа, є:
а) приватним;
б) публічним;
в) нікчемним.

99. Підставами спадкування є:
а) довіреність;
б) договір;
в) заповіт;
г) закон.

100. Спеціальний порядок набуття права власності встановлюється:
а) на гладкоствольну і нарізну мисливську зброю;
б) пам’ятки історії та культури;
в) бойові отруйні речовини;
г) дорогоцінні ювелірні вироби.

101. Способи набуття права власності поділяються на:
а) первинні;
б) вторинні;
в) похідні;
г) допоміжні.

102. До другої черги спадкоємців належать:
а) брати та сестри спадкодавця;
б) рідні брати та сестри, діди і баби спадкодавця;
в) рідні тітки та дядьки спадкодавця;
г) діти спадкодавця.

103. Підставами припинення права власності є:
а) відчуження власником свого майна;
б) відмова власника від права власності;
в) знищення майна;
г) конфіскація та інші.

104. Вкладник має право розпоряджатися правом на вклад у банку (фінансовій установі) 
на випадок своєї смерті:

а) склавши заповіт;
б) зробивши відповідне розпорядження банкові (фінансовій установі);
в) правильно і перше, і друге.
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105. Про приватну власність як основну передумову утворення держави йдеться в:
а) теологічній теорії;
б) соціально-економічній (класовій) теорії;
в) органічній теорії;
г) технократичній теорії.

106. Право власника вилучити з належної йому речі її корисні властивості називається:
а) володінням;
б) користуванням;
в) розпорядженням;
г) усі відповіді – правильні.

107. Право власності в об’єктивному значенні – це:
а) сукупність цивільно-правових норм, які регулюють відносини власності;
б) право особи володіти та користуватися майном;
в) право особи володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном у своїх 
власних інтересах;
г) сукупність правових норм, які регулюють відносини власності.

Питання № 4
Завдання 1. Дві держави – Куявія і Славія – уклали договір про утворення спільних 

збройних сил (спільну оборону), а також єдиного міністерства транспорту. При цьому 
вони сформували єдині наддержавні органи.

Назвіть і обґрунтуйте форму їхнього державного устрою після укладення такого 
договору.

Завдання 2. Кримінальний кодекс України. Стаття 200. Незаконні дії з документами 
на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, 
обладнанням для їх виготовлення.

1. Підробка документів на переказ платіжних карток чи інших засобів доступу до 
банківських рахунків, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з 
метою збуту підроблених документів на переказ чи платіжних карток або їх використання 
чи збут – карається штрафом від п’ятсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, – караються 
позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Проаналізуйте зазначену статтю і встановіть у ній гіпотезу, диспозицію та 
санкцію.

Завдання 3. Кримінальний кодекс України. Стаття 152. Зґвалтування.
1. Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 

погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи – 
карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із 
злочинів, передбачених статтями 153–155 цього Кодексу, – карається позбавленням волі 
на строк від п’яти до десяти років.

3. Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи 
неповнолітнього, – карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

4. Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування 
малолітньої чи малолітнього – карається позбавленням волі на строк від восьми до 
п’ятнадцяти років.
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Проаналізуйте зазначену статтю і встановіть у ній гіпотезу, диспозицію та 
санкцію.

Завдання 4. У 1654 р. Україна і Московська держава уклали договір, згідно з яким 
Україна зобов’язувалася не підтримувати депломатичних стосунків із державами, що 
перебували у стані війни із Московією, утримувати невеликий загін московського війська 
на своїй території, повідомляти царя про результати виборів гетьмана. У всьому іншому 
Україна залишалася суб’єктом міжнародного права.

Дайте характеристику форми правління, устрою і політичного режиму України і 
Московії після укладення цього договору.

Завдання 5. Скільки років треба додати до року прийняття Конституції Пилипа 
Орлика, щоб установити рік ухвалення Конституції США, Конституції УНР, Конституції 
Карпатської України, чинної Конституції України, Закону про внесення змін до неї?

Завдання 6. Проаналізуйте нижчевказану ст. 99 Конституції України і встановіть 
у ній гіпотезу, диспозицію та санкцію: «Грошовою одиницею України є гривня. 
Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку 
держави – Національного банку України».

Завдання 7. У преамбулі Конституції США 1787 р. йдеться: «Ми, народ Сполучених 
Штатів, заради утворення досконалішої спілки, утвердження правосуддя, збереження 
спокою в краї, налагодження спільної оборони, сприяння загальному добробуту й 
забезпечення нам та нашим нащадкам благ свободи установлюємо й запроваджуємо цю 
Конституцію для Сполучених Штатів Америки».

Про яку форму державного правління йдеться у цій преамбулі? Порівняйте 
її з преамбулою Конституції України. А одну і другу порівняйте з преамбулою 
Основних Законів Федеративної Республіки Німеччини (1949 р.): «Усвідомлюючи свою 
відповідальність перед Богом і людьми, натхнені бажанням охороняти свою національну 
і державну єдність і служити справі миру в усьому світі як рівноправний член в об’єднанні 
Європи, німецький народ … прийняв у силу своєї установчої влади дійсні Основні закони 
Федеративної Республіки Німеччини».

Завдання 8. У ст. 53 Конституції України сказано, що громадяни мають право 
«безоплатно» здобути освіту. Учені-філологи вважають, що правильно писати 
«безплатно». А як на вашу думку?

Завдання 9. Ст. 67 та інші статті Конституції України згадують про «доходи» громадян. 
Мовники вважають, що українською мовою треба писати і говорити «прибутки». А ви як 
думаєте?

Завдання 10. 19 січня 1995 р. у друкованому органі Верховної Ради України – газеті 
«Голос України» було надруковано статтю «історика» з Донецька Дмитра Корнилова «Як 
українці боролись за двомовність». Її автор вдався до звичного для російських шовіністів 
в Україні і поза нею безцеремонного перекручування, псевдонаукового зневажливого 
тлумачення окремих подій, що їх висмикнуто з контексту української історії. Львівський 
історик Ігор Бегей, згідно із загальноприйнятими в демократичному світі уявленнями про 
полеміку, запропонував редакції газети статтю під назвою «Мова – поперек горла. А хліб 
смакує!», в якій на основі першоджерел спростовував україножерські вигадки донецького 
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автора. Відповідальні працівники часопису високо оцінили запропонований матеріал, але 
в його публікації делікатно відмовили на тій підставі, що статтю Д. Корнилова лобіював 
«один із народних депутатів Верховної Ради України», з яким редакції газети, мовляв, не 
хотілось би конфліктувати.

Чи є в діях працівників редакції порушення конституційних прав і свобод І. Бегея?
Чи можна вважати, що представники титульної нації в Україні мають такі ж 

права, як і представники національних меншин?

Завдання 11. На педагогічному семінарі науково-педагогічних працівників 
Львівського інституту банківської справи НБУ доцент І. Бегей запитав у російськомовного 
доповідача з МОН України С., чи має він право на одержання інформації під час освітньої 
перепідготовки українською, державною мовою. Той вибачально відповів, що не володіє 
українською мовою в такому обсязі, щоб нею читати лекції. За С. заступились окремі 
викладачі і почали дорікати І. Бегею за недоречну, некоректну постановку питання.

А як ви ставитесь до цієї ситуації? В її оцінці оперуйте конституційно-правовими 
нормами.

Завдання 12. Кабінет Міністрів України відмовився виконувати Укази Президента 
України, повернув їх у Секретаріат Президента, посилаючись при цьому на нові 
конституційні норми, що набули чинності з 01. 01. 2006 р.

Чи правильні дії Кабінету Міністрів? Відповідь обґрунтуйте.

Завдання 13. Прем’єр-міністр України, перебуваючи восени 2006 р. у відрядженнях 
за кордоном, зробив заяви, з яких випливає зміна зовнішньополітичного курсу України, 
зокрема поставив під сумнів необхідність вступу України в НАТО, не виключив можливості 
перебування Чорноморського флоту Росії на території України після 2017 р.

Чи відповідають такі заяви Прем’єра його конституційним повноваженням та 
інтересам України? 

Завдання 14. Пан Віддайчук узяв у пана Позичайленка 2 000 грн у борг строком 
на півроку. Коли цей строк минув, Віддайчук повернув гроші телеграфним переказом. 
Отримавши їх, Позичайленко зателефонував Віддайчуку і сказав, що гроші треба віддати 
особисто при зустрічі, до того ж вони повернуті без врахування процентів, що були б 
нараховані при зберіганні в банку чи ощадкасі. Але Віддайчук відмовився виконати цю 
вимогу.

Чи є законною вимога пана Позичайленка?

Завдання 15. 10 жовтня 2006 р. пан Мандрівний пішов уранці до магазину за 
продуктами і не повернувся. 15 березня 2007 р. дружина Мандрівного звернулася до 
суду з вимогою визнати його безвісно відсутнім. При цьому вона вказала в заяві причину 
такої вимоги: набути право одружитися з іншим.

Чи задовольнить суд вимоги пані Мандрівної? На яких підставах суд може визнати 
фізичну особу безвісно відсутньою?

Завдання 16. Малолітньому Антипкові з дитинства не подобалось його ім’я. Після 
досягнення 14-річного віку він звернувся до свого батька з проханням дозволити змінити 
своє ім’я. Батько відмовив.

Чи може Антип змінити своє ім’я самостійно? Якщо так, то в якому разі?
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Завдання 17. Головний бухгалтер заводу «Якір» Подорожник проводив відпустку на 
судні «Дельфін», яке здійснювало маршрут «Одеса – Стамбул – Одеса». Востаннє його 
бачили на судні 27 червня 2006 р. Повідомляючи вранці наступного дня про зникнення 
пасажира, капітан зазначив, що при підході до порту «Одеса» у ніч з 27 на 28 червня 2006 
р., коли зник пасажир Подорожник, був шторм. Дружина Подорожника 28 грудня 2006 р. 
звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті її чоловіка, оскільки їй та 
дітям мала бути призначена пенсія у зв’язку із втратою утриманця.

Яке має бути рішення суду у випадку подання позову пані Подорожник? Яке рішення 
постановив би суд, якби таку заяву було подано у вересні 2006 р.? Обґрунтуйте 
відповідь. 

Завдання 18. Пиячук зловживав спиртними напоями і більшу частину заробітної 
плати витрачав на їх придбання. Внаслідок цього сім’я Пиячука опинилася у скрутному 
фінансовому становищі, оскільки його дружина не працювала, а виховувала двох 
малолітніх дітей. Дружина звернулася із заявою до суду про обмеження свого чоловіка в 
дієздатності, щоб мати можливість отримувати його заробітну плату самостійно.

Яке рішення винесе суд? Які правові наслідки обмеження дієздатності фізичної 
особи?

Завдання 19. Після смерті пана К. було оголошено його заповіт, згідно з яким усе 
майно заповідача переходило у власність сестри. У покійного залишилася дружина, 
25-річний син і 10-річна донька.

Чи може бути цей заповіт оскаржений? Якщо так, то хто та яку частку у спадщині 
отримає?

Завдання 20. Геолог Ю. раптово і важко занедужав в експедиції, яка шукала корисні 
копалини у віддаленому і важкодоступному районі Карпат. Він склав заповіт, який 
посвідчив начальник пошукової експедиції. При цьому, на прохання заповідача, був 
присутній свідок, відомості про якого було занесено в заповіт.

Чи наділяє Цивільний кодекс начальника пошукової експедиції правом посвідчення 
заповітів? Чи є обов’язковою при цьому присутність свідків? Чи буде визнано цей 
заповіт чинним?

Змістовий модуль № 2*

Питання № 1
1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою.
2. Правове регулювання державної служби.
3. Поняття і предмет адміністративного права України.
4. Система і джерела адміністративного права.
5. Адміністративні правопорушення.
6. Суб’єкти та об’єкти адміністративного права.
7. Поняття адміністративного правопорушення.
8. Види адміністративних стягнень.
9. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення.
10. Поняття і предмет сімейного права.

*Структура модульного завдання може бути аналогічною попередньому.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ846

11. Поняття шлюбу і сім’ї.
12. Джерела сімейного права.
13. Укладання шлюбу.
14. Порядок укладення шлюбного контракту.
15. Перешкоди укладанню шлюбу.
16. Розірвання шлюбу.
17. Підстави визнання шлюбу недійсним.
18. Аліментний обов’язок між чоловіком і дружиною, іншими членами сім’ї та родини.
19. Обов’язки батьків щодо дітей.
20. Обов’язки дітей щодо батьків.
21. Установлення батьківства (материнства).
22. Усиновлення.
23. Предмет і поняття трудового права.
24. Джерела трудового права.
25. Права профспілок.
26. Права трудових колективів.
27. Поняття колективного договору.
28. Поняття колективної угоди.
29. Поняття, сторони і зміст трудового договору.
30. Порядок приймання на роботу.
31. Особливий порядок приймання на роботу.
32. Форма і строки трудового договору.
33. Трудовий контракт.
34. Порядок переведення і переміщення на іншу роботу.
35. Підстави припинення трудового контракту.

Питання № 2
1. Поняття, класифікація і режими робочого часу.
2. Поняття і види часу відпочинку.
3. Індивідуальні трудові спори і порядок їх вирішення.
4. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення.
5. Трудова дисципліна.
6. Матеріальна відповідальність, характеристика її видів.
7. Обмежена матеріальна відповідальність.
8. Повна матеріальна відповідальність.
9. Підвищена матеріальна відповідальність.
10. Органи, що вирішуюють трудові спори.
11. Дисциплінарна відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни.
12. Предмет і поняття кримінального права.
13. Функції та принципи кримінального права.
14. Джерела кримінального права.
15. Кримінальний кодекс України: загальна характеристика.
16. Види кримінальних покарань.
17. Загальна характеристика кримінальних покарань.
18. Кримінальна відповідальність та її підстави.
19. Поняття, ознаки, система кримінальних покарань.
20. Суб’єкти і об’єкти кримінального права.
21. Поняття та форми вини.
22. Поняття і види покарання.
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23. Поняття та ознаки злочину.
24. Стадії злочину.
25. Склад злочину.
26. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.
27. Судова система в Україні.
28. Поняття судочинства.
29. Порядок розгляду кримінальних справ.
30. Порядок розгляду цивільних справ.
31. Порядок розгляду адміністративних справ.
32. Порядок розгляду господарських справ.
33. Конституційне судочинство.
34. Засади правоохоронної діяльності.
35. Засади правозахисної діяльності.

Питання № 3
1. Тимчасовий трудовий договір укладається терміном:

а) до 2 місяців;
б) до 4 місяців;
в) до 6 місяців;
г) до 1 року;
д) до 2 років.

2. До предмета трудового права належать відносини:
а) між чоловіком і дружиною під час роботи на будівництві власного будинку;
б) між бібліотекою і читачем з відшкодування шкоди, завданої втратою книжки;
в) між викладачем і ректором інституту;
г) між магазином і покупцем;
д) між поштою і поштаркою.

3. Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу для осіб:
а) які не досягли вісімнадцяти років;
б) які досягли пенсійного віку;
в) звільнених з органів внутрішніх справ;
г) молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
д) звільнених у запас з військової чи альтернативної служби.

4. До джерел трудового права належать такі акти:
а) Конституція України;
б) Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;
в) трудовий договір;
г) Конвенція МОП;
д) графік відпусток працівників ЛІБС УБС НБУ на 2007 рік.

5. Письмова форма трудового договору є обов’язковою під час укладення:
а) контракту;
б) трудового договору з неповнолітнім;
в) трудового договору з пенсіонером;
г) за організованого набору працівників;
д) трудового договору з військовослужбовцем.

6. Трудове право як галузь права врегульовує відносини:
а) найманої праці;
б) найманої праці та інші, тісно пов’язані між собою трудові відносини;
в) у сфері управління державою;
г) між подружжями.
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7. Інститутами галузі трудового права є:
а) право власності;
б) трудовий договір;
в) колективний договір;
г) локальний трудовий акт.

8. За сумлінну працю (особливі трудові заслуги) працівник може бути заохочений із 
відповідним записом у трудову книжку:

а) подяками;
б) медалями;
в) орденами;
г) грамотами;
д) почесними званнями держави;
е) усім зазначеним.

9. За порушення працівником трудової дисципліни до нього може бути застосовано 
стягнення:

а) догана;
б) звільнення з роботи;
в) догана і звільнення з робти одночасно;
г) інформування громадськості за місцем проживання.

10. Видами відпочинку є:
а) перерви впродовж робочого дня;
б) щотижневі вихідні;
в) щорічні відпустки;
г) державні і релігійні свята;
д) святкові неробочі дні.

11. Комісія з трудових спорів (КТС) створюється на підприємствах (установах, 
організаціях), де працює не менше ніж:

а) 15 чоловік;
б) 100 чоловік;
в) 500 чоловік;
г) незалежно від кількості працівників.

12. У місцевих судах розглядаються трудові спори за заявами:
а) працівника чи власника або уповноваженого ним органу, коли вони не погоджуються 
з рішенням КТС;
б) прокурора, якщо той вважає, що рішення КТС суперечить чинному законодавству;
в) відповідного профспілкового комітету;
г) працівників підприємств (установ, організацій), де КТС не обираються.

13. Право на страйк встановлюється:
а) Конституцією України;
б) Законом «Про відпустки»;
в) Кримінальним кодексом України;
г) зборами (конференцією) трудового колективу.

14. Тривалість наданої державному службовцю відпустки має становити не менше ніж:
а) 24 календарних днів;
б) 30 календарних днів;
в) 45 календарних днів.

15. Письмова форма трудового договору є обов’язковою під час укладення:
а) контракту;
б) трудового договору з неповнолітнім;
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в) трудового договору з пенсіонером;
г) за організованого набору працівників;
д) трудового договору з військовослужбовцем.

16. Нормальна (повна) тривалість робочого часу впродовж тижня становить:
а) 36 годин;
б) 40 годин;
в) 41 годину.

17. Скорочений робочий час встановлюється для таких категорій працівників:
а) які досягли пенсійного віку;
б) які не досягли 18-річного віку;
в) які працюють на виробництві зі шкідливими умовами праці;
г) лікарів, учителів;
д) усі відповіді – правильні.

18. За порушення працівником трудової дисципліни до нього може бути застосовано такі 
дисциплінарні стягнення: 

а) догана;
б) сувора догана;
в) звільнення з роботи;
г) усі відповіді – правильні.

19. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами є різновидом:
а) щорічної відпустки;
б) творчої відпустки;
в) соціальної відпустки;
г) відпустки без збереження заробітної плати.

20. Видами матеріальної відповідальності є:
а) обмежена;
б) повна;
в) часткова;
г) підвищена відповідальність.

21. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване до працівника після закінчення:
а) одного місяця;
б) двох місяців;
в) трьох місяців;
г) шести місяців з дня здійснення проступку.

22. Працівника, який займає виборну посаду, можна звільнити з роботи:
а) наказом власника з дозволу профспілкового комітету;
б) наказом власника з дозволу органу, який його обрав;
в) правильні обидва варіанти.

23. За кожний дисциплінарний проступок може бути застосоване:
а) лише одне дисциплінарне стягнення;
б) два дисциплінарні стягнення;
в) на розгляд працедавця.

24. За повної матеріальної відповідальності працівник зобов’язаний відшкодувати збитки:
а) повністю, незалежно від розміру заробітної плати;
б) у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більшому від його середнього місячного 
заробітку;
в) у більшому розмірі, ніж він практично заподіяв.

25. Індивідуальні трудові спори вирішують:
а) комісія з трудових спорів;
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б) місцеві суди;
в) примирлива комісія;
г) місцеві держадміністрації.

26. Колективні трудові спори вирішують:
а) комісія з трудових спорів;
б) примирлива комісія;
в) трудовий арбітраж;
г) страйк.

27. Відсторонення працівника від роботи допускається в разі:
а) прогулу;
б) хвороби;
в) появи на роботу в нетверезому стані;
г) невиконання своїх трудових обов’язків;
д) немає правильного варіанта.

28. До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений 
ним орган зобов’язаний:

а) видати вихідну допомогу;
б) перевірити документи, пред’явлені працівником;
в) перевірити його кваліфікацію;
г) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним 
договором;
д) укласти трудовий контракт.

29. Кодекс законів про працю України встановлює такі святкові і неробочі дні:
а) 1 січня – Новий рік;
б) 7 січня – Різдво Христове;
в) 14 січня – Старий Новий рік;
г) 22 січня – День Злуки;
д) 8 березня – Міжнародний жіночий день;
е) Великдень;
є) 24 серпня – День незалежності України;
ж) інше (яке?).

30. Робота працівника у вихідні дні за згодою сторін компенсується:
а) вихідним днем;
б) оплатою в подвійному розмірі;
в) грамотою;
г) пряником;
д) виходом на пенсію на один (два) день (дні) раніше встановленого терміну.

31. Залучити до роботи у вихідні дні працедавець може виданням письмового наказу:
а) за своїм підписом;
б) за своїм підписом і погодженням з профспілковим комітетом;
в) погодженого з профспілковим комітетом, у відповідно до ст. 71 КЗпПУ.

32. Тривалість щорічної відпустки становить:
а) не менше як 15 календарних днів;
б) не менше як 24 календарні дні;
в) не менше як один календарний місяць для працівників, які не досягли 18 років.

33. Згідно з Конституцією України кожен:
а) має право на працю;
б) зобов’язаний працювати;
в) гарантовано забезпечується працею.
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34. Визначте, в якій відповіді міститься повний перелік осіб, які можуть бути суб’єктами 
злочину:

а) усі дорослі особи;
б) дорослі та неповнолітні після 14 років;
в) особи, що досягли 16 років;
г) фізичні особи, що досягли 16-річного віку, а у випадках, прямо вказаних у законі, за 
злочини, що становлять підвищену небезпеку, – особи, що досягли 14 років;
д) особи, що досягли 14 років.

35. Неосудною, за кримінальним законодавством України, є особа, яка вчинила злочин 
унаслідок:

а) збігу важких особистих або сімейних обставин;
б) захисту від суспільно небезпечного посягання;
в) хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу психічної діяльності;
г) особи, що досягли 14 років.

36. Визначте, в якому варіанті відповіді міститься повний перелік осіб, котрі можуть бути 
суб’єктами злочину:

а) усі дорослі особи;
б) дорослі та неповнолітні після 14 років;
в) особи, що досягли 14 років;
г) особи, що досягли 16-річного віку, а у випадках, прямо вказаних у законі, за злочини, 
д) що становлять підвищену небезпеку, – особи, що досягли 14 років.

37. Фактичною підставою кримінальної відповідальності є:
а) вчинення особою суспільно небезпечного діяння, передбаченого в ККУ, що містить 
склад злочину;
б) намір особи вчинити злочин;
в) погрози однієї особи на адресу іншої.

38. Ст. 11 ККУ визначає, що злочин – це:
а) визначене законом України суспільно небезпечне діяння, яке полягає в посяганні 
на права та законні інтереси особи;
б) суспільно небезпечне діяння, яке посягає на державний лад України;
в) передбачене ККУ суспільно небезпечне виннне діяння, вчинене суб’єктом злочину.

39. Додатковими кримінальними покараннями є:
а) штраф;
б) конфіскація майна;
в) громадські роботи;
г) позбавлення волі на певний строк;
д) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного 
класу.

40. До мішаного виду кримінального покарання належить:
а) штраф;
б) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
в) конфіскація майна;
г) усі відповіді – правильні.

41. Ст. 62 Конституції України встановлює:
а) «ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину»;
б) «особа зобов’язана доводити свою невинуватість у вчиненні злочину»;
в) «усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь»;
г) «усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться проти неї».
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42. Згідно зі ст. 106 Конституції України Президент:
а) оголошує амністію;
б) здійснює помилування;
в) утворює суди у визначеному законом порядку;
г) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України 
Генерального Прокурора України;
д) призначає та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Голову Верховного 
Суду України.

43. Виконавчі комітети селищних і сільських рад народних депутатів реєструють такі акти 
цивільного стану:

а) народження;
б) смерть;
в) укладання шлюбу;
г) розірвання шлюбу;
д) установлення батьківства;
е) зміну прізвища, імені та по батькові.

44. Перешкодами для укладення шлюбу є:
а) перебування хоча б однієї із сторін в іншому шлюбі;
б) недієздатність хоча б однієї з осіб, що укладають шлюб;
в) фіктивний шлюб;
г) перебування осіб, що укладають шлюб, в ув’язненні;
д) інше (що?).

45. Шлюб є недійсним, якщо:
а) одна із сторін перебуває в іншому шлюбі;
б) одна із сторін, що укладає шлюб, є недієздатною;
в) шлюб зареєстрований між тіткою і племінником;
г) особи, що укладають шлюб, перебувають в ув’язненні.

46. Суб’єктами сімейних правовідносин є:
а) подружжя;
б) батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені;
в) баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки;
г) рідні брати, рідні сестри, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок.

47. При прийнятті на посаду державного службовця йому може бути встановлено 
випробувальний термін:

а) установлений керівником;
б) законодавством термін не встановлений;
в) до 1 місяця;
г) до 3 місяців;
д) до 6 місяців.

48. Граничний вік перебування на державній службі становить:
а) для чоловіків_______;
б) для жінок__________.

49. Державний службовець може бути позбавлений рангу:
а) безпосереднім керівником;
б) відповідним міністерством, відомством, комітетом;
в) за вироком суду.

50. Чи можуть державні службовці бути членами політичних партій?
а) можуть;
б) не можуть;
в) законодавством не регламентовано.
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51. Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його 
апараті особи, які:

а) визначені у встановленому порядку недієздатними;
б) мають судимість, що є несумісною із заняттям посади;
в) у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі 
особам, які є їхніми близькими родичами або свояками;
г) усі відповіді – правильні.

52. З виходом на пенсію державному службовцеві за сумлінну працю може бути присвоєно 
ранг:

а) на ступінь вищий;
б) на два ступені вищий;
в) на розгляд керівника.

53. Адміністративне право як галузь права врегульовує:
а) відносини найманої праці;
б) відносини у сфері державного управління;
в) особисті немайнові і майнові відносини.

54. Згідно із ст. 6 Конституції України державна влада здійснюється на засадах її поділу 
на:

а) законодавчу;
б) виконавчу;
в) судову;
г) усі відповіді – правильні.

55. Виправні роботи як адміністративне стягнення застосовуються на строк:
а) до двох місяців;
б) до двох років;
в) до 15 діб.

56. Адміністративний арешт не може застосовуватись:
а) до вагітних жінок;
б) жінок, що мають дітей у віці до дванадцяти років;
в) осіб, що досягли вісімнадцяти років;
г) інвалідів першої та другої груп;
д) інвалідів першої, другої та третьої груп.

57. Яку роботу за сумісництвом можуть виконувати державні службовці?
а) будь-яку;
б) наукову;
в) викладацьку;
г) творчу.

58. Є такі види адміністративних стягнень:
а) штраф;
б) догана;
в) позбавлення волі;
г) позбавлення спеціальних прав;
д) виправні роботи.

59. Яке з наведених адміністративних стягнень є додатковим?
а) попередження;
б) штраф;
в) виправні роботи;
г) конфіскація;
д) адміністративний арешт.
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60. Адміністративний арешт як адміністративне стягнення застосовується за рішенням:
а) суду;
б) районного відділку міліції;
в) сільської (селищної) ради;
г) дільничного міліціонера.

61. Виправні роботи як адміністративне стягнення встановлюється за рішенням:
а) суду;
б) зборів (конференції) трудового колективу;
в) профспілкового комітету;
г) власника (працедавця).

62. Адміністративний арешт застосовується на строк:
а) до двох місяців;
б) до двох років;
в) до 15 діб.

63. Попередження як адміністративне стягнення має юридичну силу, якщо винесене:
а)  письмовій формі;
б) усно;
в) іншим установленим способом.

64. Правосуддя здійснюється на підставі ___________________ і регулюється законо-
давством про:

а) судоустрій;
б) конституційне судочинство;
в) цивільне судочинство;
г) кримінальне судочинство;
д) господарське судочинство;
е) сімейне судочинство.

65. Здійснення правосуддя тільки судом:
а) закріплене в Конституції України;
б) відтворене в Цивільному кодексі;
в) відтворене в Цивільному процесуальному кодексі;
г) відтворене у Кримінальному кодексі;
д) відтворене у Кримінальному процесуальному кодексі;
е) усі відповіді – правильні.

66. З метою виправлення помилок, здійснення контролю в судочинстві передбачається 
оскарження рішення суду:

а) апеляційне;
б) касаційне;
в) адвокатське;
г) прокурорське.

67. Цивільне судочинство полягає в розгляді справ стосовно спорів із таких відносин:
а) цивільних;
б) сімейних;
в) трудових;
г) аграрних;
д) земельних;
е) усі відповіді – правильні.

68. У господарських судах розглядають:
а) справи у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні 
господарських договорів;
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б) спори, що виникають при погодженні стандартів і технічних умов;
в) спори про встановлення цін на продукти (товари), а також тарифів на послуги 
(виконання робіт);
г) справи про банкрутство;
д) справи з питань діяльності Антимонопольного комітету, Рахункової палати України;
е) усі відповіді – правильні.

69. Є такі етапи кримінального судочинства:
а) порушення кримінальної справи;
б) досудове розслідування кримінальної справи;
в) віддання обвинувачуваного до суду;
г) судовий розгляд справи;
д) апеляційне провадження у справі;
е) касаційне провадження у справі;
є) виконання вироку;
ж) перегляд судових рішень у порядку виключного провадження;
з) усі відповіді – правильні.

70. До правоохоронних органів належать:
а) органи прокуратури;
б) органи внутрішніх справ;
в) органи служби безпеки;
г) митні органи;
д) органи охорони державного кордону;
е) органи й установи виконання покарань;
є) органи державної податкової служби;
ж) органи державної контрольно-ревізійної служби;
з) органи державної лісової охорони;
и) органи рибної охорони;
і) усі відповіді – правильні.

Питання № 4
Завдання 1. У зв’язку з незадовільним виконанням виробничого плану начальник 

відділу видав розпорядження про роботу у вихідні дні. 
Чи порушено права працівників і норми трудового законодавства?
Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку.

Завдання 2. О. Борицька працювала бухгалтером банку «Полтва». 12 лютого 
2004 р. вона звернулася до адміністрації з проханням звільнити її за угодою сторін після 
закінчення двотижневого терміну. 25 лютого О. Борицька звернулася до адміністрації з 
проханням повернути їй заяву про звільнення, але одержала відмову. 27 лютого 2005 р. 
адміністрація видала наказ про звільнення О. Борицької за п. 1 ст. 36 КЗпП України.

Чи правомірні дії адміністрації?

Завдання 3. Для прийняття на роботу Р. Біяна та М. Петріва, відповідно, на посади 
економіста і електрика адміністрація банку «Гривня» вимагала від них такі документи: 
паспорт; трудову книжку; диплом про закінчення ВНЗ; характеристику з попереднього 
місця роботи; довідку про стан здоров’я; партійний квиток.

Чи правомірна вимога адміністрації про подання вказаними особами всіх 
перерахованих документів? Як оформляється прийняття на роботу працівників?
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Завдання 4. У зв’язку із розлученням П. Бурмака звернувся в суд із позовом про 
розділення майна, в якому просив виділити йому більшу частину набутого у шлюбі майна 
на тій підставі, що його заробіток був завжди більшим, а дружина з 20-літнього спільного 
проживання у шлюбі працювала лише 5 років, а решту часу вела домашнє господарство 
і виховувала дітей.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання 5. Працюючи в геологічній експедиції у віддаленому районі Карпат, 
громадянин К. одержав важку травму. Побоюючись за своє життя, він склав заповіт на 
ім’я сторонньої особи, а не дружини і дітей. Начальник експедиції посвідчив заповіт.

Обґрунтуйте, чи відповідає ця процедура вимогам закону?

Завдання 6. Після того, як працівники банку «Високий Замок» – бухгалтер 
Степан Савченко і головний бухгалтер Катерина Тесля – одружилися, керівник банку 
запропонував одному з них звільнитися, оскільки, згідно з чинним законодавством, 
спільна робота родичів забороняється.

Дайте правовий аналіз ситуації.

Завдання 7. Керівник банку і голова профспілкового комітету склали і підписали 
колективний договір, після чого в наказі по банку було оголошено про вступ договору в 
силу.

Чи законні такі дії? Який порядок укладення колективного договору? Що таке 
колективний договір?

Завдання 8. У 2002 році Я. Швед уклав у встановленому законом порядку договір 
позики, за яким позичив П. Петрицькій 2 000 грн терміном на 1 рік. Після закінчення 
терміну позики П. Петрицька не повернула названої суми грошей Я. Шведові.

Які дії має вчинити  Я. Швед? Що таке позовна давність та її терміни?

Завдання 9. Пан Р. Ледахівський, який перебував на стаціонарному лікуванні, 15 
грудня 2006 р. оформив на ім’я свого сина Ярослава доручення на отримання певної 
грошової суми з його вкладу в банку. 20 січня 2007 р. син звернувся в банк, щоб отримати 
гроші, але йому в цьому відмовили, мотивуючи тим, що доручення недійсне, оскільки 
воно посвідчене головним лікарем і в ньому не зазначено терміну дії.

Які вимоги висуваються для оформлення доручення на отримання грошей у банку? 
Чи має Ярослав право на одержання вкладу згідно з цим дорученням?

Завдання 10. Подружжя Висоцьких звернулося до директора сиротинця із заявою 
про усиновлення дитини.

Який порядок усиновлення? Який орган приймає остаточне рішення про 
усиновлення? Чи потрібна згода дитини на усиновлення?

Завдання 11. Випускникові Львівського інституту банківської справи УБС НБУ О. 
Денису, прийнятому на посаду економіста, адміністрація банку «Копійка» встановила 
тримісячний випробувальний термін. За тиждень до його закінчення О. Денис захворів. 
Після одужання і повернення на роботу через три тижні його ознайомили з наказом про 
звільнення. 

Проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку.
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Завдання 12. Охоронець банку «Зелений» Семен Синій, заклопотаний ремонтом 
електрочайника, не зауважив, як працівник банку Сава Свистенко виніс із приміщення 
установи інвентарний стілець з метою умеблювання власної квартири.

Дайте правильну характеристику ситуації. Застосуйте для цього знання ознак 
адміністративного правопорушення.

Завдання 13. Студент Сидір Поганюк, щоби помститися викладачеві правознавства 
Юстиніанові Правенку, викликав за місцем його проживання працівників служби 
невідкладної медичної допомоги та пожежної охорони. Відповідними службами було 
зафіксовано, що виклики він здійснював з телефону квартири свого товариша.

Дайте правовий аналіз ситуації. Нормами якої галузі права регулюється 
описане правопорушення? Як кваліфікувати діяння С. Поганюка? До якої юридичної 
відповідальності його може бути притягнуто?

Завдання 14. Власник малого приватного підприємства «Калина» видав 
розпорядження, в якому передбачалося таке: 1) для всіх працівників підприємства 
вводиться контрактна форма трудового договору; 2) начальник відділу кадрів 
має попередити у 2-тижневий термін працівників і укласти з ними контракти; 3) у 
випадку відмови від укладення контракту звільнення провадити за п. 1 ст. 40 КЗпПУ; 
4) передбачити в контрактах повну матеріальну відповідальність працівників за шкоду, 
заподіяну підприємству; 5) строк контракту встановлювати один рік.

Дайте правовий аналіз наведених положень розпорядження власника.

Завдання 15. М. Іванчукові, який влаштувався на роботу на посаду завідувача відділу 
інформації комерційного банку, було запропоновано: подати трудову книжку, паспорт, 
військовий квиток, диплом про вищу освіту, характеристику з останнього місця роботи, 
три рекомендації фахівців. Крім того, Іванчук мусив пройти тестування, яке містило 500 
питань, що стосувалися професійних знань у галузі інформації, загальної ерудиції, способу 
мислення, особистісних якостей, сімейного життя і т. ін. Після тестування передбачалося 
проведення співбесіди з керівником банку. Але до співбесіди Іванчука допущено не було, 
оскільки рішення комісії спеціалістів з приводу проведеного тестування було негативним. 
Іванчукові було відмовлено у прийнятті на роботу за результатами тестування.

Проаналізуйте ситуацію і сформуйте правові питання, які з неї випливають. 
Наведіть законодавство про приймання на роботу. Які права підприємств (установ, 
організацій), зокрема приватних, щодо встановлення умов професійного відбору під 
час прийняття на роботу?

Завдання 16. Банк «Євро» подав до місцевої газети «Місто і люди» оголошення 
такого змісту: «Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 23 
років, з інтелігентними манерами, вільним володінням англійською мовою, комп’ютерною 
технікою».

Проаналізуйте це оголошення на предмет відповідності його трудовому 
законодавству.

Завдання 17. Одержавши виклик Львівського інституту банківської справи 
Університету банківської справи НБУ на сесію, економіст банку «Радич» М. Комарівська 
написала заяву про надання їй додаткової відпустки у зв’язку з навчанням. Адміністрація 
відмовила їй у наданні такої відпустки, мотивуючи відмову тим, що та використала 
вже основну відпустку і неможливістю замінити іншим працівником. М. Комарівська 
звернулася зі скаргою до комісії з трудових спорів.

Яким, на вашу думку, має бути рішення комісії з трудових спорів?
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Завдання 18. Зборам трудового колективу ПП «Вирва» його адміністрація 
запропонувала ухвалити Правила внутрішнього розпорядку, які, зокрема, передбачали:

− тривалість робочого часу для найманих працівників упродовж тижня 36 годин;
− тривалість робочого часу для жінок, які виховують дітей у віці до 14 років, – 

35 годин;
− оплату праці здійснювати за практично відпрацьований час.
Чи відповідають, на вашу думку, зазначені пропозиції чинному законодавству?

Завдання 19. Бухгалтер ТзОВ «Вігор» З. Варшавський звернувся до адміністрації 
із заявою, в якій просив надати йому вихідний день 25 грудня для відзначення Різдва 
Христового за католицьким обрядом. Своє прохання він мотивував своєю належністю 
до католицької конфесії. Т. в. о. директора товариства І. Іваненко не задовольнив 
його прохання, посилаючись на те, що трудове законодавство для святкування Різдва 
Христового неробочим днем встановлює 7 січня.

Прокоментуйте цю ситуацію щодо її відповідності чинному законодавству.

Завдання 20. Водій В. Блідий працював на інкасаторській машині 9 годин 30 хвилин 
поспіль. Коли він зібрався поставити машину в гараж, керівник інкасації наказав йому 
працювати ще три годин. Водій відмовився виконати це розпорядження, мотивуючи 
перевтомою, яка може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Наступного дня 
йому було оголошено догану.

Дайте правову оцінку діям водія та адміністрації інкасації.

Завдання 21. Уважно прочитайте, проаналізуйте ст. 199 ККУ і визначте у ній 
диспозицію та санкцію:

«Стаття 199. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, 
ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних 
паперів чи білетів державної лотереї.

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в 
Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді 
банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів 
державної лотереї – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому 
розмірі, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою 
групою чи в особливо великому розмірі, – караються позбавленням волі на строк від 
восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. Дії, передбачені цією статтею, вважаються вчиненими у великому розмірі, якщо сума 
підробки у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо 
великому розмірі – якщо сума підробки у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян”.

Завдання 22. Група неповнолітніх, серед яких були дівчата і хлопці, повертались 
додому з дискотеки. Коли вони проходили повз кладовище, 17-літній Авдій та 15-літній 
Яків перестрибнули через цвинтарну огорожу, пошкодили два могильні пам’ятники і 
тут же були затримані сторожем. У своїх свідченнях хлопці стверджували, що у стані 
сп’яніння вони не розуміли, що роблять.

Чи є дії хлопців злочинними? Які міри покарання можуть бути застосовані до них?
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Завдання 23. Чоловік Одарки Пантелеймон приходив щодня з роботи в нетверезому 
стані, ображав дружину та часто бив. Коли це відбулося черговий раз, Одарка у стані 
сильного душевного хвилювання вдарила чоловіка у груди ножем, яким чистила 
картоплю. Від отриманого поранення чоловік помер. Одарку обвинувачують в умисному 
вбивстві, вчиненому у стані сильного душевного хвилювання.

Яке рішення прийме суд?

Завдання 24. Матвій (15 років) та Орест (13 років), перебуваючи в лісі, натрапили 
на намет, у якому нікого не було. З намету вони взяли радіоприймач, мобільний телефон 
та мисливську рушницю. Коли підлітки виходили з намету, їх зауважили господарі, що 
поверталися. Почалося переслідування. Господарі швидко наближалися до хлопців. 
Матвій передав Орестові рушницю і наказав стріляти в переслідувачів. Той вистрелив, 
але не поцілив у них.

Як кваліфікувати дії Матвія та Ореста? Як буде вирішено справу?
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА (ПРИМІРНА)
ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Мета і завдання дисципліни

Ми є очевидцями та учасниками відродження і творення новітньої Української 
дер жави. Уже в першій статті її чинної Конституції зазначено: «Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова держава». Для розбудови правової 
держави в Україні важливим є формуваня нового, вищого рівня правосвідомості 
та правової культури громадян. У цьому контексті особливого значення набувають 
правове виховання і правова освіта. Без глибоких знань прав, свобод людини і 
громадянина, чинного законодавства, уміння дотримуватись цього в повсякденному 
житті демократизація суспільства є неможливою. Отож, розуміння основ права стає 
необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина країни, передусім молодого.

Досягненню цієї мети повинна сприяти і ця програма з «Правознавства», розділи якої 
охоплюють проблеми теорії держави і права, різні галузі права України.

Згідно з програмою, студент повинен опанувати, передусім, загальні положення 
про державу і право, основи таких галузей права, як конституційне, цивільне, шлюбно-
сімейне, адміністративне, трудове, кримінальне, а також інші – на розсуд викладача. 
Окрім цього, студент має навчитись користуватися нормативними актами і тлумачити 
норми права.

Викладений теоретичний матеріал варто закріплювати шляхом вирішення юридичних 
завдань, проведенням ділових ігор, правових вікторин і олімпіад, складання правових 
документів, запрошення практичних працівників, перегляду науково-популярних фільмів 
на правову тематику.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р., 
№ 161, п. 3.3.2, «лектор зобов’язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем 
лекційних занять, але не обмежуватися в питаннях трактування навчального матеріалу, 
формах і засобах доведення його до студентів».

Отож, ця програма може коригуватися викладачем при складанні робочої навчальної 
програми залежно від кількості годин, виділених на предмет навчальним планом, профілю 
підготовки спеціалістів, міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків.

Зміст дисципліни
Розділ 1. Основи теорії держави і права

Тема 1.1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ.
1. Поняття, функції та історичні типи держави.
2. Поняття правової, соціальної і національної держави.
3. Основні теорії походження держави.
4. Форми, апарат і органи держави.
5. Основні етапи розвитку української державності.

Тема 1.2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА.
1. Соціальні норми та їх класифікація.
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2. Поняття, норми, галузі, інститути, система, джерела права.
3. Правопорушення: поняття, склад, види.
4. Правові відносини, законність та юридична відповідальність.
5. Основні етапи розвитку українського права.

Розділ 2. Основи конституційного права
Тема 2.1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА.

1. Поняття, предмет галузі і науки конституційного права.
2. Суб’єкти і джерела конституційного права.
3. Поняття і види конституції.
4. Класифікація, способи ухвалення і форми конституцій.
5. Історичні передумови конституційного процесу в Україні (початки, перша 

Конституція у світі, проекти конституцій бездержавної доби, конституційні акти та 
конституції УНР, Української держави ЗУНР, Карпатської України, УРСР, конституційний 
процес у сучасній Україні.

Тема 2.2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА.
1. Основні етапи розвитку прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, їх 

конституційного статусу.
2. Поняття, види прав та свобод людини і громадянина: життєві (фізичні, вітальні), 

економічні, гуманітарні (культурні), особистісні, політичні.
3. Конституційні обов’язки людини і громадянина.
4. Громадянство як найосновніше політичне право людини.

Тема 2.3. КОНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМУ ЯК ФОРМ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ.

1. Поняття безпосередньої і представницької демократії та форм їх здійснення.
2. Правовий статус та історія виборів і референдумів в Україні.
3. Інститут виборів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
4. Інститут всеукраїнського, місцевого й АРК референдумів.

Тема 2.4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.
1. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент 

України.
2. Конституційний статус Президента України.
3. Конституційний статус Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої 

влади.
4. Конституційний статус Прокуратури, правосуддя, Конституційного Суду в Україні.

Тема 2.5. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ, КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС АРК 
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.

1. Регулювання системи адміністративно-територіального устрою України.
2. Особливості конституційного статусу АРК.
3. Поняття, принципи, органи місцевого самоврядування.
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Розділ 3. Основи цивільного права
Тема 3.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА.

1. Поняття, предмет і джерела цивільного права.
2. Поняття цивільних правовідносин, їх елементи і види.
3. Суб’єкти й об’єкти цивільного права.
4. Поняття, види і форми угод, їх дійсності і недійсності.
5. Поняття представництва. Довіреність (доручення), її види і форми.
6. Строки та терміни в цивільному праві. Позовна давність.

Тема 3.2. ПРАВО ВЛАСНОСТІ.
1. Поняття власності і права власності (зміст, суб’єкти і об’єкти). Підстави виникнення 

та припинення права власності.
2. Загальна характеристика права власності (приватної, колективної, державної 

тощо).
3. Поняття захисту права власності.
4. Способи захисту права власності.

Тема 3.3. СПАДКОВЕ ПРАВО.
1. Поняття спадкового права.
2. Спадкоємство за законом.
3. Спадкоємство за заповітом.
4. Прийняття, оформлення й охорона спадщини.

Тема 3.4. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО.
1. Поняття, види, зміст і сторони зобов’язань.
2. Підстави виникнення зобов’язань.
3. Виконання і відповідальність за порушення зобов’язань.
4. Забезпечення виконання і припинення зобов’язань.
5. Окремі види зобов’язань (купівля-продаж, міна, дарування, винаймання жилого 

приміщення, безплатне користування майном, підряд, підряд на капітальне будівництво, 
перевезення, державне страхування, позика, розрахункові й кредитні відносини, 
доручення, комісія, схов, довічне утримання, сумісна діяльність).

Розділ 4. Основи шлюбно-сімейного права
Теми 4.1. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ШЛЮБУ І СІМ’Ї.

1. Поняття і принципи сімейного права.
2. Поняття, порядок укладення шлюбу, його недійсність і припинення.
3. Особисті і майнові права та обов’язки подружжя.
4. Особисті права та обов’язки батьків і дітей.
5. Опіка і піклування.
6. Акти громадянського стану (реєстрація народження, смерті, шлюбу, розірвання 

шлюбу, установлення батьківства, зміни імені, по батькові і прізвища).
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Розділ 5. Основи адміністративного права
Тема 5.1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА Й АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ.

1. Поняття адміністративного права України.
2. Поняття адміністративного правопорушення.
3. Види адміністративних стягнень.
4. Органи, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Розділ 6. Основи трудового права
Тема 6.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТРУДОВОГО ПРАВА.

1. Предмет, поняття і джерела трудового права.
2. Поняття, види, суб’єкти, зміст, підстави виникнення, зміни і принення трудових 

правовідносин.
3. Основи правового становища трудових колективів, професійних спілок в Україні.

Тема 6.2. КОЛЕКТИВНИЙ І ТРУДОВИЙ ДОГОВІР.
1. Колективні договори та угоди.
2. Поняття, сторони та зміст трудового договору.
3. Форми і сторони трудового договору.
4. Порядок приймання на роботу, переміщення та переведення на іншу роботу.
5. Підстави припинення трудового договору.

Тема 6.3. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ.
1. Поняття робочого часу та його види.
2. Облік робочого часу.
3. Поняття і види часу відпочинку (перерви; щоденний відпочинок; вихідні, святкові і 

неробочі дні).
4. Відпустки (основні, додаткові, без збереження заробітної плати).
5. Пільги особам, що навчаються без відриву від виробництва.

Тема 6.4. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА.
1. Поняття дисципліни праці.
2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
3. Заохочення за зразкове виконання трудових обов’язків.
4. Дисциплінарна відповідальність працівників за порушення трудової дисципліни.
5. Дисциплінарні стягнення та порядок їх накладання і зняття.

Тема 6.5. ТРУДОВІ СПОРИ.
1. Поняття і причини трудових спорів.
2. Органи, що розглядають трудові спори, порядок їх вирішення.
3. Строки звернення за вирішенням трудових спорів. Поновлення на роботі 

неправильно звільнених і переведених працівників.
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Розділ 7. Основи кримінального права
Тема 7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА.

1. Поняття, джерела і принципи кримінального права.
2. Поняття злочину, його склад та ознаки.
3. Підстави кримінальної відповідальності.
4. Покарання та його види.

Тема 7.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ЗЛОЧИНІВ.
1. Державні злочини. 
2. Злочини проти власності. Господарські злочини.
3. Злочини проти життя, здоров’я, волі й гідності особи.
4. Злочини проти політичних і трудових прав громадян.
5. Службові злочини.

Розділ 8. Основи судочинства в Україні
Тема 8.1. СУДОЧИНСТВО (ПРАВОСУДДЯ) В УКРАЇНІ.

1. Порядок розгляду цивільних справ.
2. Підвідомчість і підсудність цивільних справ.
3. Представництво в суді. Судові витрати і процесуальні строки.
4. Перегляд справ у касаційному і наглядовому порядку.
5. Порядок розгляду господарських справ.
6. Організація господарських судів в Україні.
7. Досудове врегулювання господарських спорів.
8. Підвідомчість господарських спорів та компетенція.
9. Учасники судового процесу, докази в ньому.
10. Витрати і процесуальні строки.
11. Поданная позову. Вирішення господарських спорів.
12. Порядок розгляду кримінальних справ.
13. Виконання вироків, рішень, постанов, ухвал суду.

Розділ 9. Соціальне законодавство і право
Тема 9.1. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАВА.

1. Поняття соціального страхування та соціального забезпечення.
2. Види соціального забезпечення. Пенсії.
3. Види державної допомоги.
4. Система органів соціального забезпечення.

Розділ 10. Аграрне, земельне та екологічне право
Тема 10.1. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА ЗАКОНОДАВСТВА.

1. Загальна характеристика Земельного кодексу України.
2. Право колективної і приватної власності на землю.
3. Загальна характеристика законодавства про довкілля.
4. Екологічні права і обов’язки громадян щодо охорони навколишнього середовища.
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Розділ 11. Міжнародне право
Тема 11.1. ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА.

1. Поняття, норми і суб’єкти міжнародного права.
2. Співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права.
3. Основні принципи міжнародного права.
4. Відповідальність у міжнародному праві.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРДИ

(с. 22) 1.1.1. По вертикалі: Держава. По горизонталі: 1. Демократія. 2. Республіка. 
3. Русь. 4. Петражицький. 5. Тоталітаризм. 6. Автократія. 7. Федерація.

(с. 35) 1.2.1. По вертикалі: Право. По горизонталі: 1. «Руська Правда». 2. Мораль. 3. Де -
лік тоздатність. 4. Правопорушення. 5. Закон.

(с. 69) 1.3.1. По вертикалі: Україна. По горизонталі: 1. Батурин. 2. Харків. 3. Герб. 4. Прапор. 
5. Київ. 6. Гімн. 7. Галич.

(с. 69) 1.3.2. По вертикалі: Гетьман. По горизонталі: 1. Виговський. 2. Мазепа. 3. Полуботок. 
4. Скоропадський. 5. Розумовський. 6. Сагайдачний. 7. Хмельницький.

(с. 70) 1.3.3. По вертикалі: Президент. По горизонталі: 1. Плав’юк. 2. Кравчук. 3. Грушевський. 
4. Указ. 5. Волошин. 6. Леонід. 7. Петрушевич. 8. Ющенко. 9. Петлюра.

(с. 92) 2.1.1. По вертикалі: Конституція. По горизонталі: 1. Орлик. 2. Вибори. 3. Ре  фе-
рендум. 4. Омбудсмен. 5. Севастополь. 6. Президент. 7. Прокуратура. 8. Са мо врядування. 
9. Натуралізація. 10. Спікер. 11. Філіація.

(с. 105) 2.2.1. По вертикалі: Конституція. По горизонталі: 1. Закон. 2. Право. 3. Гро-
мадянство. 4. Суд. 5. Партія. 6. Політика. 7. Суверенітет. 8. Диктатура. 9. Компетенція. 
10. Автономія. 11. Демократія.

(с. 129) 2.3.1. По вертикалі: Демократія. По горизонталі: 1. Референдум. 2. Абсентеїзм. 
3. Ом будсмен. 4. Оріховський. 5. Електорат. 6. Вибори. 7. Імплементація. 8. Кант. 9. Пле-
бісцит. 10. Денонсація.

(с. 149) 2.4.1. По вертикалі: Громадянство. По горизонталі: 1. Громадянин. 2. Апатрид. 
3. Уко рінення. 4. Іноземець. 5. Біпатрид. 6. Підданство. 7. Філіація. 8. Президент. 9. Паспорт. 
10. На туралізація. 11. Усиновлення. 12. Закон.

(с. 184) 2.5.1. По вертикалі: Парламент. По горизонталі: 1. Спікер. 2. Закон. 3. Вибори. 
4. Го лова. 5. Івашко. 6. Комітет. 7. Грушевський. 8. Наклеп. 9. Депутат.

(с. 184) 2.5.2. По вертикалі: Президент. По горизонталі: 1. Присяга. 2. Інавгурація. 3. Вето. 
4. Указ. 5. Андрузький. 6. Відставка. 7. Імпічмент. 8. Ющенко. 9. Гарант.

(с. 185) 2.5.3. По вертикалі: Уряд. По горизонталі: 1. Кучма. 2. Марчук. 3. Юлія. 4. Роз-
порядження.

(с. 185) 2.5.4. По вертикалі: Правосуддя. По горизонталі: 1. Пленум. 2. Вирок. 3. Пар-
ламент. 4. Помилування. 5. Голова. 6. Законність. 7. Осудність. 8. Президент. 9. Суд. 
10. Суддя.

(с. 237) 3.1.1. По вертикалі: Правочин. По горизонталі: 1. Ульпіан. 2. Строк. 3. Казус. 4. Повна. 
5. Неповна. 6. Речі. 7. Письмова. 8. Термін.

(с. 265) 3.2.1. По вертикалі: 1. Власність. По горизонталі: 1. Користування. 2. Володіння. 
3. Да рування. 4. Конфіскація. 5. Розпорядження. 6. Реквізиція. 7. Скарб. 8. Заповіт. 
9. Дядько.

(с. 266) 3.2.2. По вертикалі: Спадкування. По горизонталі: 1. Інститут. 2. Спадкодавець. 
3. Спад  коємець. 4. Спадщина. 5. Закон. 6. Нотаріус. 7. Свідок. 8. Заповіт. 9. Капітан. 
10. Командир. 11. П’ять.

(с. 266) 3.2.3. По вертикалі: Правоздатність. По горизонталі: 1. Право. 2. Разова. 3. Заповіт. 
4. Правочин. 5. Колективна. 6. Фізична. 7. Похідна. 8. Спадкування. 9. Користування. 
10. Розпорядження. 11. Володіння. 12. Часткова. 13. Представництво. 14. Довіреність.

(с. 320) 4.1.1. По вертикалі: 1. Сім’я. По горизонталі: 1. РАЦС. 2. Опіка. 3. Моногамія. 
4. Се  парація.

(с. 320) 4.2.1. По вертикалі: 1. Аліменти. По горизонталі: 1. Матріархат. 2. Шлюб. 3. Фік-
ція. 4. Ромовська. 5. Екзогамія. 6. Міхновський. 7. Патронат. 8. Усиновлення.

(с. 365) 5.1.1. По вертикалі: Адміністрація. По горизонталі: 1. Держава. 2. Влада. 3. Гро -
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мадянин. 4. Управління. 5. Провина. 6. Корупція. 7. Присяга. 8. Проступок. 9. Штраф. 
10. По  сада. 11. Іноземець. 12. Конфіскація. 13. Уряд.

(с. 396) 5.2.1. По вертикалі: 1. Ранг. По горизонталі: 1. Корупція. 2. Ієрархія. 3. Адміністрація. 
4. Категорія.

(с.    ) 6.1.1. По вертикалі: 1. Трудове право. По горизонталі: 1. Суб’єкт. 2. Джерела. 3. Функ-
ція. 4. Суд. 5. Об’єкт. 6. Провідносини. 7. Метод. 8. Принципи. 9. Ратифікація. 10. Власник. 
11. Працівник. 12. Кодифікація.

(с.    ) 6.2.1. По вертикалі: 1. Колектив. По горизонталі: 1. Страйк. 2. Профспілка. 3. Неза-
лежність. 4. Конференція. 5. Профком.6. Конституція. 7. Захисна. 8. Самоврядування.

(с.    ) 6.3.1. По вертикалі: 1. Договір. По горизонталі: 1. Посередник. 2. Протокол. 3. Угода. 
4. Демонстрація. 5. Власник. 6. Зміст. 7. Примирна.

(с.    ) 6.4.1. По вертикалі: Працівник. По горизонталі: 1. Прогул. 2. Контракт. 3. Паспорт. 4. Су-
місництво. 5. Конституція. 6. Працедавець. 7. Переведення. 8. Випробування. 
9. Стро ковий.

(с.   ) 6.4.2. По вертикалі: Контракт. По горизонталі: 1. Безстроковий. 2. Строковий. 3. Се-
зонні. 4. Колектив. 5. Праця. 6. Власник. 7. Економічна. 8. Зміст.

(с.   ) 6.5.1. По вертикалі: Правовідносини. По горизонталі: 1. Відпочинок. 2. Перерва. 
3. Страйк. 4. Договір. 5. Творча. 6. Чергування. 7. Працівник. 8. Неділя. 9. Власник. 
10. Угода. 11. Відпустка. 12. Спори. 13. Догана. 14. Дисципліна.

(с.   ) 6.5.2. По вертикалі: Відпочинок. По горизонталі: 1. Відпустка. 2. Вагітність. 3. Над -
урочна. 4. Зарплата. 5. Творча. 6. Скорочений. 7. Конституція. 8. Догана. 9. Нор-
мований. 10. Страйк.

(с.    ) 6.6.1. По вертикалі: 1. Контракт. 2. Колективний договір. 3. Сумісництво. 4. Оклад. 
5. Генеральна. 6. Основна. По горизонталі: 1. Складність роботи. 2. Компетенція. 3. Та-
рифна сітка. 4. Профспілки. 5. Шість. 6. Відрядна. 7. Банківський чек.

(с.   ) 6.7.1. По вертикалі: 1. Дисципліна. По горизонталі: 1. Догана. 2. Протиправність. 3. Прос-
тупок. 4. Санкція. 5. Примушення. 6. Переконання. 7. Звільнення. 8. Премія. 9. Стяг нення. 
10. Заохочення.

(с.   ). 6.8.1. По вертикалі: 1. Збитки. По горизонталі: 1. Позов. 2. Обмежена. 3. Підвищена. 
4. Кратна. 5. Колективна. 6. Бригадна.

(с.    ). 6.9.1. По вертикалі: 1. Власник. По горизонталі: 1. Вагітність. 2. Інвалід. 3. Стан-
дарт. 4. Профспілки. 5. Година. 6. Батьки. 7. Прокурор.

(с.    ) 6.10.1. По вертикалі: 1. Спір. По горизонталі: 1. Страйк. 2. Примирлива. 3. Конф-
лікт. 4. Арбітраж.

(с.    ) 7.1.1. По вертикалі: 1. Фінансове право. По горизонталі: 1. Фінанси. 2. Гроші. 3. Пла-
новість. 4. Гласність. 5. Лізинг. 6. Самостійність. 7. Закон. 8. Ревізія. 9. Оренда. 10. По-
даток. 11. Президент. 12. Штраф. 13. Перевірка. 14. Гіпотеза.

(с.   ) 7.2.1. По вертикалі: 1. Бартер. 2. Указ. 3. Акт. 4. Авізо. По горизонталі: 1. Банкомат. 
2. Бонус. 3. Аваль. 4. Ажур. 5. Застава. 6. Емісія. 7. Резидент.

(с.   ) 7.3.1. По вертикалі: 1. Система. По горизонталі: 1. Інспекція. 2. Диспозиція. 3. Част-
кова. 4. Поточний. 5. Попередній. 6. Мінфін. 7. Санкція.

(с.   ) 7.4.1. По горизонталі: 1. Спеціальної. 2. ВРУ. 3. Казначейство. 4. Загальної. 5. Каб-
мін. По вертикалі: 6. Мінфін. 7. Президент. 8. Характером. 9. Законами.

(с.   ). 7.5.1. По вертикалі: 1. Бюджет. 2. Казначейство. 3. Трансферти. 4. Довідка. По 
горизонталі: 1. Збалансованість. 2. Фючерс. 3. Субсидія. 4. Платежі. 5. Вексель. 6. До-
тація.

(с.   ) 8.1.1. По вертикалі: 1. Довкілля. По горизонталі: 1. Надра. 2. Збори. 3. Державна. 
4. Екологія. 5. Ліси. 6. Флора. 7. Землі. 8. Повітря.

(с.   ) 8.2.1. По вертикалі: 1. Фауна. По горизонталі: 1. Біосфера. 2. Акваторія. 3. Нор-
мування. 4. Дендрологія. 5. Ландшафт.
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(с.   ) 9.1.1. По вертикалі: Кримінальне. По горизонталі: 1. Покарання. 2. Штраф. 3. Дис-
позиція. 4. Презумпція. 5. Санкція. 6. В’язниця. 7. Казус. 8. Олігофренія. 9. Судимість. 
10. Осудність. 11. Арешт.

(с.   ) 9.2.1. По вертикалі: 2. Злочин. 3. Протиправність. 4. Осудність. 10. Диверсія. 
14. ККУ. 16. Алібі. 17. Умисел. 18. Вбивство. По горизонталі: 1. Кримінальне. 5. Арешт. 
6. Штраф. 7. Небезпечність. 9. Прокурор. 11. Міліція. 12. Адвокат. 13. СБУ. 15. Суд. 
20. Контрабанда.

(с.    ) 10.1.1. По вертикалі: 1. Суд. По горизонталі: 1. Юстиція. 2. Конституція. 3. Юрис-
дикція.

(с.    ) 10.2.1. По вертикалі: 1. Юстиція. По горизонталі: 1. Юнак. 2. Омбудсме(а)н. 3. Ад-
вокат. 4. Припис. 5. Поліція. 6. Нотаріус. 7. Суддя.
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Д О Д А Т К И

Додаток 1
ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИЙ КАЛЕНДАР

1 січня
1880 – Видано друком у Львові перше число щоденника «Діло», який виходив до початку 

Другої Світової Війни.
1919 – Видано закон українського уряду про автокефалію Української Православної 

Церкви.
1944 – Берут Болеслав був вибраний засідателем Крайової Ради Народової Польщі.
1992 – Республіка Ірак визнала незалежність України.

2 січня
1992 – Еквадор, Ефіопія, Лаос, Панама, Греція визнали незалежність України.

3 січня
1919 – Українська Національна Рада схвалила постанову про з’єднання Західно-Україн-

ської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві.
1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України. 
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з США.

4 січня
1873 – У Львові засновано Літературне товариство імені Тараса Шевченка.
1919 – Рада Східної Галичини прийняла рішення про приєднання до України.
1919 – Центральна Рада заборонила обіг в Україні російських, німецьких і австрійських 

грошей.
1992 – Албанія та Узбекистан визнали незалежність України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Польщею, Естонією та Китаєм.

5 січня
1585 – Засновано Ставропігійне Братство у Львові.
1754 – У Петербурзі видано царський указ про скасування в Гетьманщині внутрішніх мит-

них зборів, які поповнювали гетьманський скарб.
1870 – Почався страйк львівських друкарів – перший робітничий страйк в Західній Укра-

їні.
1918 – УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, поль-

ською мовами та мовою їдиш.
1918 – Були скликані і розігнані більшовиками на першому засіданні Всеросійські уста-

новчі збори.
1935 – Арештовано Бориса Антоненко-Давидовича
1977 – Заарештовані лідери Української Гельсінської Спілки Микола Руденко і Олекса 

Тихий.
2001 – Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти віце-

прем’єра Юлії Тимошенко. її звинуватили в контрабанді і підробці документів.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ870

6 січня
1846 – у Києві створено Кирило-Мефодіївське товариство.
1992 – Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнали незалежність України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною

7 січня
1992 – Португалія визнала незалежність України.

9 січня
1992 – Гвінея, Венесуела і Чилі визнали незалежність України. 
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з КНДР

10 січня
1939 – утворені Запорізька, Кіровоградська і Сумська області УРСР
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Бразилією, Чилі та Великою Бри-

танією

13 січня
1681 – У Бахчисараї підписано договір, який завершив Російсько-турецьку війну 1676–

1681 рр. і встановлював перемир’я між країнами терміном на 20 років. Згідно з 
Бахчисарайською угодою, Османська імперія визнала Україну за Московією. 

1942 – Почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери)
1953 – У радянських газетах «Правда» та «Известия» опубліковано повідомлення ТАРС 

пре розкриття «змови кремлівських лікарів, винних у смерті вищих керівників 
КПРС, радянського уряду та збройних сил»: дев’ять провідних лікарів, більшість 
з яких євреї, звинувачувались > вбивстві секретаря ЦК Андрія Жданова та на-
чальника ГПУ Радянської армії Олександра Щербакова. Через три місяці, уже 
після смерті Сталіна, «справу лікарів» було оголошене фальсифікацією, а з під-
озрюваних, двоє з яких померло під час слідства, знято обвинувачення. 

1992 – Республіка Кіпр визнала незалежність України.

14 січня
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Мексикою

15 січня
1776 – у Львові вийшов перший примірник «Сахепе сіє Ьеорої», першого відомого періо-

дичного видання на території України.
1986 – У радянських газетах опубліковано заяву Генерального секретаря ЦК КПРС Ми-

хайла Горбачова, у якій проголошено «програму поетапної ліквідації до 2000 р. 
всіх видів ядерних озброєнь».

1992 – Президією Верховної Ради України затверджено музичну редакцію Державного 
гімну України, автором якої є Михайло Вербицький

1992 – Ямайка і Австрія визнали незалежність України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Грецією.
1994 – за нез’ясованих обставинах безвісти зник український політик Михайло Бойчишин.

16 січня
1547 – Іван Грозний вінчаний на царство
         – Центральна Рада прийняла закон про створення української добровольчої армії.
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– Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії.
– в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.

1992 – Буркіна-Фасо визнала незалежність України.

17 січня
1805 – У Харкові відкрито перший у східній Україні університет.
1918 – Українські більшовики закликали робітників Києва до збройного повстання.
1921 – У Відні створений Український вільний університет, незабаром переведений у 

Прагу.
1987 – Створена Рада жінок України.
1992 – Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України. 
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією. 
1996 – Держдума Росії проголосила Севастополь російським містом. 
2010 – Відбувся перший тур Виборів Президента України.

18 січня
1654 – Переяславська Рада ухвалила рішення щодо союзу України з Московією.
1919 – Більшовицький уряд України прийняв рішення про відокремлення церкви від дер-

жави

19 січня
1652 – Посольство українських козаків відправилося з Чигирина в Москву для підписання 

договору
1946 – Створено Союз Українців у Великій Британії.

20 січня
1661 – У Львові засновано університет Казимира. Нині – Національний університет імені 

Івана Франка.
1918 – У Києві відкрився всеукраїнський церковний собор.
1920 – Скасування поляками Галицького крайового центру і поділ Галичини на три воє-

водства.
1972 – Розпочалася друга хвиля арештів дисидентів в Україні.
 2001 – За поданням прокуратури, президент Кучма звільнив з посади Юлію  Тимошенко, 

віце-міністра уряду Віктора Ющенка, звинувачену в контрабанді,  підставі та при-
ховуванні доходів.

21 січня
1701 – Петро І підписав Указ про створення першої інженерної школи.
1919 – відбулися Закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо возз’єднанні 

Закарпаття з Україною
1925 – визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід
1932 – Угода між СРСР і Фінляндією про ненапад і мирне вирішення конфліктів.
1978 – Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту про-

ти русифікації.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.

22 січня
1905 – «Кривава неділя» 1905 р.

– Центральна Рада в IV Універсалі проголосила самостійність УНР
– Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР та ЗУНР, ЗУНР перетворено в Західні 
   Області УНР
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1992 – Філіппіни визнали незалежність України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Іраном.
1992 – 22–23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.
2010 – Віктор Ющенко підписав Указ про присвоєння провідникові ОУН Степанові Бан-

дері звання Героя України.

24 січня
1918 – в ніч з 24 на 25 січня (за іншими даними 11–12 січня) було проголошено незалеж-

ність України.
1992 -- Королівство Нідерланди, Королівство Лесото, Республіка Малі, Республіка Кабо-

Верде визнали незалежність України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Австрією і Францією.

25 січня
1755  – Єлизавета Петрівна підписала указ  «Про заснування  Московського університе-

ту». Оскільки це відбулося в день святої Тетяни, то російські студенти й святку-
ють «Тетянин день» як День студента

1965 – Йосип Сліпий, який відсидів  18 років у радянських таборах, обраний у Ватикані 
кардиналом і головою Української греко-католицької церкви

1992 -- Україна встановила дипломатичні відносини з Арабською Республікою Єгипет.

26 січня
1582 – між Росією і Річчю Посполитою підписаний Ям-Запольській мирний договір – 

перемир’я строком на 10 років.
1919 – Махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.
1924 – Наказом начальника Московського гарнізону встановлений Пост № 1, пост По-

чесної варти при вході до Мавзолею В. І. Леніна.
1940 – Нацисти заборонили польським євреям їздити на потягах.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.

27 січня
1944 – заснування нагород Української повстанської армії
1992 – Зімбабве визнала незалежність України.
1992 -- Україна встановила дипломатичні відносини з Канадою та Португалією.

28 січня
1992 – Національний синьо-жовтий стяг Верховною Радою України затверджено Держав-

ним Прапором України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Італією.

29 січня
1804 – відкрився Харківський університет 
1918 – битва під Крутами

30 січня
1937 – ухвалено нову Конституцію УРСР.
1992 – у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва 

в Європі (НБСЄ)
1992 – Ісландія визнала незалежність України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія.
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1 лютого
1732 – Підписання російський-іранського Рештського договору.
1816 – Створений «Союз порятунку» – перша таємна політична організація декабристів.

– політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн. пудів хліба з 
   голодуючої України до Росії.
– В Петрограді в 10 годин ранку в будинку № 76 на набережній р. Фонтанки 
   відкривається перша в СРСР ощадна каса.
– Великобританія офіційно визнала СРСР.

1930 – Ухвала ЦВК і СНК СРСР «Про заходи щодо зміцнення соціалістичного перевла-
штування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по бороть-
бі з куркульством». Початок масової колективізації.

1946 – Обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН.
1969 – Встановлені дипломатичні відносини між СРСР і Республікою Перу.
1980 – Встановлені дипломатичні відносини між СРСР і Королівством Лесото.
1992 – Російсько-американська декларація про завершення «холодної війни».
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.
1994 – Вступили в силу Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС і що передбачають 

введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Єв-
ропейського союзу.

2 лютого
1932 – Нарком постачання СРСР Анастас Мікоян видав наказ про створення постійного 

запасу хліба в Закавказзі в кількості 2 млн. пудів пшениці і 2 млн. пудів кукурудзи 
за рахунок України і Кубані.

1935 – Вперше у судовій практиці використано детектор брехні (Портедж, Вісконсін).

3 лютого
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною.
1992 – Виконком Організації Визволення Палестини визнав незалежність України.

4 лютого
1945 – у Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція – вершинна дипломатична зу-

стріч лідерів США, Великобританії й СРСР з метою вирішення питань закінчення 
Другої світової війни та повоєнного ладу.

2005  – Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко  на посаді  прем’єр-міністра 
України.

5 лютого
1585 – У Львові засновано Успенське Ставропігійське братство.
1946 – Набув чинності «Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-поль-

ський державний кордон».
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.

6 лютого
1929 – ВУЦВК і РНК УСРР ухвалили постанову про авторське право.
1944 – Прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.
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7 лютого
1992 – Республіка Бенін визнала незалежність України
2010 – відбувся другий тур президентських виборів, на яких переміг Віктор Янукович.

8 лютого
1724 – імператор Петро І видав указ про заснування Російської академії наук
1921 – Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник «Асканія-Нова».
1992 -- Україна встановила дипломатичні відносини з Ватиканом і Азербайджаном 
1997 – у Києві була створена партія Християнсько-Народний Союз, яку в 2003 році буж 

переіменовану на Християнсько-Демократичний Союз

9 лютого
1648 – Богдана Хмельницького обрано гетьманом України
1667 – у селі Андрусові поблизу Смоленська укладене перемир’я між Річчю Посполитою 

Московською державою, за яким Україна була поділена навпіл
1722 – ум. Петербурзі видано царський указ про висилку 10 тис. козаків на будівництвс 

Ладозького каналу і 10 тис. козаків на будівництво Донського каналу.
1818 – вийшли друком перші 8 томів «Истории Государства Российского» Миколи Ка-

рамзіна
1918 – підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німеччина, Австро-Угорщина 

Туреччина і Болгарія визнали Україну самостійною державою
1947 – обрана Верховна Рада УРСР другого скликання

10 лютого
1948 – Постанова  ЦК   ВКПб   про   оперу   «Великая  Дружба»   Муаделі,   в   якій   нищів-

не критику валася творчість Прокофьєва, Хачатуряна, Мураделі, а також багатьох 
митців минулого. 

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея

11 лютого 
1945 – у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція – вершинна дипломатична 

зустріч лідерів США, Великобританії й СРСР з метою вирішення питань закінчен-
ня Другої світової війни та повоєнного ладу.

1963 – Києві розпочалася конференція з питань культури  української мови.  її учасника 
звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській 
мові статус державної.

1989 – відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шев-
ченка (тепер – Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка)

1992 – Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

12 лютого
1918 – У Коростені Мала Рада УНР прийняла Володимирів Тризуб як великий і малий 

герб Української держави.
1939 – Відбулися перші вибори до Сейму Карпатської України.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.
1992 – Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність Укра-

їни.
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13 лютого
1784 – указом Катерини II з приєднаних 1783 року до Російської імперії земель Кримсько-

го ханства (Крим, Тамань, Кубанська сторона) утворено Таврійську область на 
правах намісництва (центр – Сімферополь).

1992 – Уганда визнала незалежність України.

14 лютого
1914 – у ході виборчої реформи в Галичині українці змогли одержати третину місць у 

місцевому сеймі.
1950 – у Москві підписано радянсько-китайський «Договір про дружбу, союз і взаємну 
            допомогу», який мав чинність до 11 квітня 1980 р.
1956 – у Москві відкрився XX з’їзд КПРС, відомий засудженням культу особи і, побічно 

ідеологічної спадщини Сталіна.
1992 – установлені дипломатичні відносини між Російською Федерацією й Україною
1993 – Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпат-

ського регіону.

15 лютого
1919 – Українська Національна Рада ухвалила закон  про  вживання  української мови  у 

державних установах.
1989 – у Києві утворили «Ініціативний комітет відновлення Української Автокефальної 

Православної Церкви в Україні»

17 лютого
1919 – Директорія УНР звернулася по допомогу в боротьбі з більшовиками до Антанти 

і США.

18 лютого
1966 – завершене видання першої Української Радянської Енциклопедії
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою

19 лютого
1784 – Катерина II видала указ «Про адміністративний устрій Таврійської області», згідно 

з яким, у її складі було утворено 7 повітів: Сімферопольський, Левкопольський, 
Євпаторійський, Перекопський, Дніпровський, Мелітопольський та Фанагорій-
ський.

1954 – Згідно з рішенням керівництва СРСР Крим було передано зі складу РРФСР до 
складу УРСР.

1992 – Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.
1999 – У США затриманий колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко.

20 лютого
1649 – Богдан Хмельницький почав переговори з поляками про визначення кордонів За-

порізького війська.

21 лютого
1784 – Відповідно до указу Катерини II порт і фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на 

Севастополь.
1816 – У Петербурзі заснована перша таємна організація декабристів – «Союз порятун-

ку».
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1848 – Вперше виданий «Маніфест комуністичної партії».
1879 – Народники вбили харківського губернатора князя Дмитра Кропоткіна.
1906 – Засуджений до страти керівник повстання в Севастополі лейтенант Петро Шмідт.
1920 – Утворена Державна комісія з електрифікації Росії (ГОЕЛРО).
1938 – Заарештований колишній перший секретар ЦК КП(б)У Павло Постишев.
1948 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила виселити з УРСР осіб, що ухиляються 

від трудової повинності і ведуть «паразитичний спосіб життя».

22 лютого
1825 – Росія і Велика Британія визначили кордон між Аляскою і Канадою
1918 – опублікований декрет-заклик «Социалистическое Отечество в опасности!», напи-

саний Леніним тоді, коли Німеччина, скориставшись зривом мирних переговорів 
у Бресті, почала наступ по всьому фронту

1921 – Декретом РНК РРФСР при Раді праці і оборони утворена Державна загально 
планова комісія (Держплан). У січні  1948 р. комісія була перейменована в Дер-
жавний плановий комітет Ради Міністрів СРСР

1945 – Раднарком СРСР ухвалив рішення щодо будівництва метро в Києві 
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді

23 лютого
1809 – Відкрилось училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл 

Києва.

24 лютого
1598 – Земський собор у Москві обирає Бориса Годунова на царство.
1768 – Росія і Польща уклали у Варшаві угоду з так званого дисидентського питання. Ви-

знаючи католицьку релігію панівною в Польщі, Варшавська угода надавала дис-
идентам, тобто православним і протестантам, свободу віросповідання і повністю 
урівнювала їх у цивільних справах з католиками. Росія на цих умовах гарантува-
ла недоторканність території Польщі і непорушність її державного ладу.

1919 – уряди України і Польщі підписують угоду про перемир’я.
1985 – відбулись останні вибори у Верховні Ради союзних і автономних республік СРСР, 

а також у місцеві Ради народних депутатів.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш.

25 лютого
1573 – Іван Федорович заснував друкарню у Львові
1918 – Мала Рада ухвалила закони про введення в Українській Народній Республіці но-

вого (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу
2007 – підписаний останній акт здачі в експлуатацію київського хмарочоса, «БІД Парусу».
2010 – У Києві відбулася інавгурація президента України Віктора Януковича.

26 лютого
1878 – у Львові розпочався судовий процес над Іваном Франком.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.
2004 –  Парламент  Європейського   Союзу  ухвалив  декларацію,   в  якій   офіційно  при з-

нав сталінську депортацію, чеченського народу 23 лютого 1944 р. актом геноциду.



877 ДОДАТКИ

27 лютого
– Початок походу Січових Стрільців проти більшовицьких військ, що напали на 
   Україну.
– комісія Антанти провела зустріч із українським отаманом Семеном Петлюрою.

1939 –  Спілка   радянських   музик   України   була   перейменована   у   Спілку   радянсь-
ких композиторів України.

1942 –  Масові   розстріли   в   Бабиному  Яру   німецькими   окупантами   членів   україн-
ського націоналістичного підпілля.

1943 – прийнята постанова про поновлення роботи шкіл у регіонах України, визволених 
від нацистів.

1952 – ООН уперше провела засідання в новій штаб-квартирі в Нью-Йорку. 
1990 – Верхов на Рада СРСР створила нову посаду – президент СРСР.

28 лютого
1066 – Відкрилося Вестмінстерське абатство.
1654 – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків 

зберігати вірність Речі Посполитій.
1720 – За указом Петра І були засновані державні колегії для упорядкування діловодства 

в усіх закладах Росії.
1918 – Створено Мінський підпільний районний комітет РСДРП(б);

– Зареєстрована Соціал-демократична партія України (СДПУ).
– Через чотири роки після подачі заявки Росія офіційно прийнята до Ради Європи 
   і стала її 39-м членом.

29 лютого
1762 – Петро III підписав маніфест про вільність дворянства. Дворян звільнено від 

обов’язкової військової та цивільної служб, їм надано право безперешкодно 
виїжджати за кордон, вступати там на службу, дозволено отримувати освіту не 
лише в навчальних закладах, а й удома.

1 березня
1881 – в Петербурзі народники вбили царя Олександра II
1930 – У СРСР станом на цей день закриті 6 715 церков, частина з них зруйнована, бага-

то «служителів культу» заслані або розстріляні.
1940 – Згідно із зведенням НКВД, в СРСР налічується 53  концентраційних табори, 425 

виправно-трудових колоній, 50 колоній для неповнолітніх, в яких містилося 1 668 
200 ув’язнених. 

1977 – У Києві відкритий пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді.
– Встановлені дипломатичні  відносини між  СРСР  і  Ватиканом  на рівні  постійних
   представництв.
– Шахтарі Донбасу почали страйк, вперше висунувши політичні вимогу 
   (відставка Горбачова).

1995 – У ЄС вступають Австрія, Швеція та Фінляндія.
1998 – Набула чинності угода «про партнерство і співпрацю» між Європейською Унією і 

Україною.

2 березня
1918 – війська УНР і Німеччини витіснили більшовиків із Києва. 
1959 – в СРСР створили добровільні народні дружини (ДНД).
1993 – заснували Академію медичних наук України.



Ігор Бегей. ПРАВНИЧІ СТУДІЇ878

3 березня
1669 – Гетьман Дем’ян Многогрішний уклав угоду з московськими послами (Глухівські 

статті), яка обмежувала козацьку автономію та не дозволяла Україні самостійної 
зовнішньої політики.

1861 – Російський імператор Олександр II підписав маніфест про відміну у країні кріпаць-
кого права.

1918 – Згідно з Брестським мирним договором, радянська Росія визнала незалежність 
України.

1994 – Україна й США підписали договір про дружбу і співпрацю.

4 березня
1750 – Кирило Розумовський обраний гетьманом України.
1849 – Буковину проголошено окремою коронною землею Австрійської імперії (перед 

тим була частиною Королівства Галичини та Володимири).
– Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України.
– Раднарком України прийняв рішення про ліквідацію плати за навчання 
   в початковій школі.

1963 – ЦК Компартії України ухвалив видати українською мовою «Загальну декларацію 
прав людини».

1990 – у республіках СРСР відбулися перші вибори народних депутатів на альтернатив-
них засадах.

1996 – Україна і Канада підписали договір про запобігання подвійного оподатковування 
бізнесменів.

5 березня
1861 – оголошений маніфест Олександра II про відміну кріпосного права в Росії.

6 березня
1918 – Центральна Рада проголосила адміністративну реформу України, поділивши її 

на 32 землі.
2003 – Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний гімн України».

7 березня
1573 – Іван Федорович заснував у Львові першу в Україні друкарню, про існування якої 

точно відомо історикам.
1943 – Президія Верховної ради СРСР присвоїла Йосипу Сталіну звання маршала Ра-

дянського Союзу.

10 березня
1865 – У Перемишлі під час першого на Західній Україні шевченківського концерту від-

булося перше публічне виконання Гімну України «Ще не вмерла України...» на 
слова Павла Чубинського, музика Михайла Вербицького.

1918 – З’їзд Рад Росії прийняв постанову тимчасово перенести столицю з Петрограда в 
Москву. 

1933 – Раднарком УРСР прийняв рішення про організацію в Україні державних універ-
ситетів. 

1939 – У Москві розпочав роботу XVIII з’їзд ВКП(б), на котрому було заявлено про «пере-
могу соціалізму в СРСР» і прийняв рішення про «поступовий перехід від соціа-
лізму до комунізму». 
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1992 – Україна прийняли до Північноатлантичної Ради співробітництва.

11 березня
1921 – уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для 

передачі державним музеям.
1931 – у СРСР уведено комплекс ГТО.
1985 – на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК 

КПРС.
1997 – Україна і Молдова проголосили створення Митного Союзу.
2010 – призначено новий уряд на чолі з Миколою Азаровим.

12 березня
1928 – Під час пленуму ЦК КП(б)У Лазар Каганович оголосив наркома освіти Юрія Шум-

ського лідером українського буржуазного націоналізму.
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Кубою.

13 березня
1669 – Підписані Глухівські статті – договір про права українських козаків, укладений між 

Москвою та козацьою старшиною.
1917 – Над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор.
1938 – Російська мова введена як обов’язковий предмет для навчання у всіх школах 

СРСР.
1949 – У Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук.
1954 – Сформований Комітет Державної Безпеки СРСР.
1997 – Україна та НАСА підписали договір про політ у космос українського космонавта. 

Ним став Леонід Каденюк.

14 березня
1917 – У Києві розпочався З’їзд кооператорів Київщини (тривав 2 дні). Резолюцією з’їзду 

було проголошено  курс  на автономію України та організацію у селах  сільських  
комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях.

1923 – Рада Послів держав Антанти прийняла остаточне рішення про приєднання Схід-
ної Галичини і Західної Волині до Польщі.

1990 – У Стрию Львівської області вперше у радянський час підняли український націо-
нальний (синьо-жовтий) прапор над адміністративною будівлею – міськвиконко-
мом.

1990 – Позачерговий III З’їзд народних депутатів СРСР обрав М.Горбачова президентом 
СРСР (першим і останнім).

1990 – 3 Конституції СРСР вилучили статтю 6 – про керівну роль КПРС.

15 березня
1917 – У Росії сформований Тимчасовий уряд, Микола II відрікся від престолу.
1917 – У ході Лютневої революції з Бутирської в’язниці звільнений Нестор Махно – май-

бутній лідер українських анархістів.
1939 – Карпатська Україна проголосила незалежність.
1990 – Горбачов був обраний єдиним в історії СРСР президентом; Вперше встановлені 

офіційні зв’язки між Ватиканом і СРСР.

16 березня
1664 – Поляки розстріляли українського гетьмана Івана Виговського.
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1917 – У Києві відбулася велика маніфестація – День свята революції. У ході мітингу 
кияни знищили міський пам’ятник Столипіну.

1917 – Російський великий князь Михайло Александрович, брат Миколи II, відрікається 
від престолу на користь Установчих зборів.

1937 – Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР створив відділ боротьби з розкра-
даннями соціалістичної власності (ОБХСС).

1990 – У Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені 
Тараса Шевченка.

2006 – Генеральна асамблея ООН майже одностайно проголосувала за утворення Ради 
по правам людини

17 березня
1674 – Івана Самойловича було проголошено гетьманом всієї України.
1861  – В усіх російських церквах почалося за читання селянам положення про ліквідацію 

кріпацтва.
1917 – У Петербурзі українська делегація на чолі з О. Лотоцьким зустрілася з прем’єр-

міністром Росії графом Львовим. Ухвалено меморандум (українські вимоги: за-
провадження української мови у державних установах України та звільнення по-
лонених галичан і буковинців).

1937 – У СРСР ухвалили закон, що позбавив селян свободи пересування.
1945 – У Німеччині утворили Український Національний Комітет під проводом генерала 

Павла Шандрука.
1951 – Українська Повстанська Армія(УПА) закликала США допомогти їй у боротьбі з 

СРСР.
1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Українське козацтво.
1995 – Верховна Рада України скасувала посаду президента Криму.

18 березня
1917 – Арештовано останнього російського царя Миколу II.
1921 – Підписанням Ризького миру закінчується польсько-радянська війна 1920.

19 березня
1917 – Тимчасовий уряд одним зі своїх перших зовнішньополітичних актів визнав неза-

лежність Фінляндії. 
       – В Києві проходить 100-тисячна демонстрація під гаслами: «Автономію Україні», 

«Вільна Україна у вільній Росії», «Так є здоровою вільна Україна з гетьманом на 
чолі». Під час першого українського свята Свободи демонстрантами роззброю-
ється поліція.

1918 – Донецько-Криворізька    Радянська    Республіка    увійшла    до    складу    Укра-
їнської соціалістичної радянської республіки.

1922 – В лютому був виданий декрет про вилучення церковних цінностей, що ви-
кликало виступи віруючих і протест патріарха Тихона. В 6-сторінково-
му листі членам Політбюро В. І. Ленін у зв’язку з цим писав:  «Чим біль-
ше число представників реакційного духівництва і реакційної буржуазії 
вдасть  ся нам із цього приводу розстріляти, тим краще. Треба саме тепер провчи-
ти цю публіку так, щоб на декілька десятків років ні про який опір вони не сміли і
думати».

1958 – У Страсбурзі відкривається перше засідання Європарламенту.
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22 березня
1654 – До  Москви  прибуло  посольство  Богдана Хмельницького для  визначення стату-

су запорізьких козаків у складі Росії. Переговори завершилися підписанням Мос-
ковських статей.

1939 – Членами Політбюро ЦК ВКП(б) стали Жданов і Хрущов.

23 березня
1918 – Центральна Рада оголосила українську мову мовою діловодства.

24 березня
1918 – Центральна Рада проголосила українську мову державною.
1989 – У Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.
1989 – У Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.

25 березня
1917 – Вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.
1993 – Створене центральне бюро Інтерполу України.

26 березня
1989 – У Радянському Союзі відбулися перші вільні вибори народних депутатів СРСР, які 

стали початком реальних змін в політичній системі країни. 
2006 – Чергові парламентські вибори в Україні

28 березня
1980 – Указом Президії Верховної Ради СРСР затверджено Положення про звання На-

родного артиста СРСР.
2004 – У ніч з 28 на 29 березня, разом із переходом на літній час, стартувала Громадян-

ська кампанія «ПОРА!».

29 березня
1998 – На парламентських виборах в Україні комуністи здобули 121 з 450 місць. 
2004 – Створено Громадянську кампанію «Пора!»

30 березня
1856 – Підписання Паризького договору. Кінець Кримської війни.

31 березня
1717 – У Росії Петром І створюється Таємна канцелярія для розслідування особливо 

важливих державних злочинів.
1954 – СРСР   звернувся   до   НАТО   з   ініціативою   прийняти   його   в   члени   орга-

нізації. Північноатлантичний альянс через деякий час відкинув цю пропозицію.
1955 – Радянський уряд прийняло рішення повернути НДР  скарби Дрезденської галереї, 

вивезені до СРСР після Другої світової війни.
2002 – Вибори у Верховну Раду України.

1 квітня
1991 – відбувся розпад Організації Варшавського договору.
1997 – Борис Єльцин підписав указ про те, що всі російські чиновники мають їздити на 

вітчизняних автомобілях.
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1906 – Підписана міжнародна конвенція з охорони птахів. Сьогодні – Міжнародний день 
птахів.

1919 – Декретом Раднаркому України Асканію-Нову оголошено державним заповідником.

2 квітня
1722  – У Петербурзі  видано  царський  указ  про  ліквідацію  гетьманства і  утворення 

Малоросійської колегії – органу управління Лівобережною Україною. Складалася 
з російських воєвод на чолі з С. Веляминовим.

1917 – Тимчасовий уряд відмінив національні і релігійні обмеження в Росії. Скасована 
смуга осілості.

1996 – Борис Єльцин і Олександр Лукашенко підписали договір про створення союзної 
держави.

2007 – Президент України  Віктор  Ющенко  підписав  указ  «Про  розпуск  Верховної  
Ради України» на підставі статті 90 Конституції України.

3 квітня
1836 – Царським урядом прийнято рішення про будівництво першої в Росії пасажирської 

залізниці – Царскосільскої залізниці.
1919 – Український Раднарком проголосив Асканію-Нову заповідником.
1922 – Сталіна обрано генеральним секретарем ЦК РКП(б).
1973 – Рада Міністрів УРСР заснувала літературну премію імені Павла Тичини.
1990 – На вежі Львівської ратуші підняли синьо-жовтий прапор;    над будинком Львів-

ської міської ради урочисто підняли український національний прапор, перед тим 
освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.

4 квітня
1103 – Розгром половців київським князем Володимиром Мономахом.

5 квітня
1797 – Російський цар Павло І забороняє поміщикам змушувати селян до роботи у не-

ділю.
1925 – Лазар Каганович обраний першим секретарем ЦК КП(б)У.

6 квітня
1722 – Петро І увів податок на бороди в розмірі 50 карбованців на рік.
1992 – Міністри  закордонних  справ Росії,  України,  Румунії,  Молдавії прийняли  спільну 

декларацію про припинення вогню в Наддністрянщині.

7 квітня
1930  –  В  СРСР  виданий  указ  про  розширення  системи  трудових  таборів,  переданих  

в підпорядкування створеному Головному управлінню таборів (ГУЛАГ) у складі 
ОГПУ.

8 квітня
1722 – За наказом Петра І в Петербурзі починаються систематичні спостереження за 

погодою. 
1771 – Катерина II надає наказ організувати надзвичайні заходи для порятунку Москви 

від бубонної чуми. 
1783 – Видано Катериною II маніфест про приєднання Криму до Росії.
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1918 – Декрет Раднаркому про  створення  волосних,  повітових,  губернських  і  окружних 
комісаріатів по військових справах (військкоматів), які замінять військові відділи 
Рад (для контролю над провідними фахівцями із старих кадрів).

1919 – Україна проголошена радянською республікою.
1928 – Церква в СРСР позбавлена статусу юридичної особи.
1935 – В СРСР кримінальна відповідальність поширена на дітей старше 12 років, які 

тепер можуть бути засуджені до страти.
1966 – Обрання Леоніда Брежнєва Генеральним секретарем ЦК КПРС.
1990  – Над Івано-Франківською   міською   радою  вперше за  радянський   період  під -

няли український національний прапор.
1990 – Створено благодійний Міжнародний фонд «Відродження» (українське відділення 

«Фонду Сороса»).

9 квітня
1654 – Російський цар Олексій Михайлович передав українському посольству угоду про 

протекторат над ними.

10 квітня
1938 – ЦК КП(б)У прийняв постанову про реорганізацію української національної школи. 
2010 – Загибель президента Польщі Леха Качинського в авіакатастрофі під Смоленськом.

11 квітня
1891 – Указ Олександра НІ про закладку Великого сибірського шляху (Транссиб).
1992 – Президенти Росії та України призупинили дію указів про передачу Чорноморсько-

го флоту під юрисдикцію своїх країн. Почались тривалі російсько-українські пере-
говори про статус флоту і його дислокацію.

12 квітня
1984 – У СРСР оголошено про початок переходу до 11-річної середньої освіти.

14 квітня
1768 – Почалося повстання гайдамаків під проводом Максима Залізняка та Івана Ґонти 

(Коліївщина).
1848 – У Росії введений секретний цензурний комітет для спостереження за друком.
1940 – Президія Верховної Ради УРСР видала указ, за яким у священиків в західних об-

ластях України вилучалися всі церковні книги.
1943 – У  системі  Наркомату  оборони  СРСР  створене  Головне управління контрроз-

відки «Смерть шпигунам» («СМЕРШ»).

15 квітня
1657 – Козацька Рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського 

звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.
– Заснований Верховний революційний трибунал України.
– Головою більшовиків України обраний С. Косіор.

1994 – Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.
2000 – Прем’єр-міністр України Віктор Ющенко посвячений у запорізькі козаки.
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16 квітня
1710 – Пилипа Орлика обрано гетьманом України.
1710 – У м. Бендери Пилип Орлик підписав «Договір та Встановлення прав і вольностей 

Війська Запорозького та всього вільного народу Малоросійського...» (Конститу-
цію П. Орлика).

1710 – Ухвалили «Пакти та Конституцію прав і вольностей Запорозького війська», одну з 
перших у світі конституцій.

2000 – на референдумі більшість жителів України підтримали ідею скорочення Верхов-
ної Ради, позбавлення депутатів недоторканності і право президента на розпуск 
парламенту.

17 квітня
1722 – Цар Петро І увів податок на носіння бороди в розмірі 50 рублів на рік.
1991 – Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політич-

них репресій.

18 квітня
1648 – Хмельницький Богдан прибув у Запорізьку Січ із закликом до антипольського по-

встання.
1865 – Першим у Росії законі про друк скасовано цензуру.
1927 – На 4-му з’їзді Рад СРСР ухвалено рішення про розробку першого п’ятирічного 

плану розвитку народного господарства.
1946 – У зв’язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй.

19 квітня
1783 – Указом Катерини II Крим приєднаний до Росії.
1943 – Указом Президії Верховної Ради СРСР уведені каторжні роботи для «помічників 

окупантів».

20 квітня
1938 – В Україні прийнята постанова про обов’язкове вивчення російської мови у всіх 

школах.

21 квітня
1920 – У Варшаві між Польщею та УНР підписано загальну та торгово-економічну кон-

венції, згідно з якими Польща визнавали незалежність УНР й обіцяла їй військову 
допомогу. 

1938 – РНК У РСР і ЦК КП(б)У ухвалили постанову про обов’язкове вивчення російської 
мови в усіх школах України.

22 квітня
1597 – У Варшаві стратили Северина Наливайка, керівника антипольського повстання 

1594–1596 рр.
1937 – Прийняли   ухвалу   про   Державний   герб   Української   Радянської   Соціаліс-

тичної Республіки.
1954 – СРСР вступив до ЮНЕСКО.
1968 – СРСР, Великобританія і США підписали в Москві Угоду про порятунок космонав-

тів, повернення космонавтів, повернення об’єктів, запущених у космічний простір
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23 квітня
1918 – Проголошений декрет РНК РРФСР «Про націоналізація зовнішньої торгівлі», який 

встановлював жорстку державну монополію зовнішньої торгівлі;   Українська 
Центральна Рада зобов’язалась поставляти кайзерівській Німеччині продоволь-
сто для потреб армії.

1929 – Відкрилася XVI конференція ВКП(б), на якій був прийнятий  1-й п’ятирічний план 
(радянська п’ятилітка).

1932 – Постанова ЦК ВКП про перебудову літературно-художніх організацій, та об’єд-
нання всіх письменників, що «стояли на платформі радянської влади», в Союз 
письменників СРСР.

1954 – Радянський Союз розірвав дипломатичні відносини з Австралією після надання її 
урядом політичного притулку політемігранту Петрову.

1990 – Парламент України прийняв закон про свободу совісті.

24 квітня
1646 – Укладено Ужгородську церковну унію.
1648 – Чотири полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на 

бік гетьмана Богдана Хмельницького.
1793 – Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної 

єпархії.
1920 – Уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.
1926 – Підписано радянсько-німецький Договір про дружбу та нейтралітет.
1999 – На засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що 

дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав 
людини будь-де у Європі.

25 квітня
1956 – У СРСР скасовано закон, який карав в’язницею за прогули, введений в 1940 р.
1994 – Указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачен-

ня і радіомовлення.
1840 – З друку вийшло перше видання «Кобзаря» Тараса Шевченка.
1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.
1954 – У Женеві за участю США, СРСР, Народної Республіки Китай, Франції і Великої 

Британії розпочала свою роботу конференція, покликана знайти мирне рішення 
конфлікту Франції і В’єтнаму в Індокитаї, який тривав з 1946 р.

1965 – Указом Президії ВР СРСР 9 травня (День Перемоги) оголошений неробочим днем.
1986 – О 1 год. 23 хв. за київським часом сталася найбільша техногенна аварія в історії 

людства – вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС і сумарна радіація 
ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі, що в 30-40 разів більше, 
ніж при вибуху бомби в Хіросімі в 1945 р.

1989 – Під час мітингу пам’яті жертв Чорнобиля у Львові вперше замайоріли синьо-жовті 
прапори.

1991 – Верховна Рада РФ прийняла закон «Про реабілітацію репресованих народів», в 
якому передбачалась територіальна реабілітація.

2000 – Президент України Леонід Кучма заявив, що Чорнобильська АЕС буде закрита до 
кінця 2000 р.

27 квітня
1905 – Маніфест Миколи II «Об укреплении начал веротерпимости».
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1918 – Декрет ВЦВК РРФСР про скасування права успадкування (діяв до 22 травня 
1922 р.).

1925 – Постанова   Ради   Народних   Комісарів   СРСР   «про   прописку   громадян   в  
місь ких поселеннях».

1957 – Уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.
1961 – Засновано радянський фонд миру.
1966 – У Ватикані зустрілись папа римський Павло VI і міністр зовнішніх справ СРСР 

Андрій Громико.
1992 – Рада керівників Міжнародного валютного фонду проголосувала за прийняття 

України до складу МВФ.
1995 – Верховна Рада України затвердила першу державну нагороду України – орден 

Богдана Хмельницького.
1995 – День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.
2001 – Прем’єр-міністр України Віктор Ющенко подав у відставку.
2010 – Незважаючи на неоднозначне сприйняття народом, Верховна Рада України ра-

тифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту 
РФ в Україні до 2042 р. в обмін на знижку ціни на газ.

28 квітня
1915 – Розпочались бої загонів УСС з російськими військами на горі Маківці в Карпатах.
1918 – Командування  півмільйонного  угрупування  австро-німецьких  військ,   що  за-

йняло Україну, припинило засідання Центральної Ради, яка саме обговорювала 
проект конституції УНР.

1919 – Паризька мирна конференція прийняла Статут Ліги Націй.
1937 – У СРСР Раднарком прийняв рішення про 3-й п’ятирічний план. В СРСР арештова-

ний активіст Комінтерну, колишній лідер німецької компартії X. Нейманн.
1947  –  Польська  влада  почала  операцію   «Вісла»   з  виселення  українців  Лемківщи-

ни  і Холмщини в Західну Польщу.
1952 – Підписанням мирного договору з Японією, завершилася повоєнна окупація краї-

ни. СРСР не брав участі в підписанні договору.
1991 – У СРСР відбулось перше засідання масонської ложі «Північна зірка».

29 квітня
1648 – Почалася битва під Жовтими Водами.
1863 – У Російській імперії скасовані тілесні покарання і клеймування за рішенням суду.
1932 – Раднарком СРСР прийняв постанову про будівництво залізничної магістралі Дон-

бас–Москва.
1955 – ЦК Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, пов’язаних з життям 

і діяльністю Тараса Шевченка.
1990 – У Києві прийняте рішення про розпуск Української Гельсинської Спілки і створення 

на її базі Української Республіканської партії.

30 квітня
1840 – Петербурзький цензор П. Корсаков підписав квиток на видачу «Кобзаря» Т. Шев-

ченка з друкарні Є. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.
1905 – Російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.
1918 – Миколу   Василенка   призначено   отаманом   (Головою   Ради   Міністрів)   гетьма-

на Скоропадського.
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1 травня
1966 – студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху 

головного корпусу Київського інституту народного господарства український на-
ціональний прапор.

2 травня
1848 – У Львові створена перша українська політична організація – Головна руська рада.

3 травня
1783 – Російська імператриця Катерина Друга заборонила указом селянам Лівобереж ної 

України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось за-
кріпачення селян. 

1995 – Указом Президента Л. Кучми встановлено перший після 1991 р. орден України – 
Богдана Хмельницького.

5 травня
1915 – У Відні постала Загальна Українська Рада, загальноукраїнська політична органі-

зація, розширення галицької Головної Української Ради.
1920 – Війська Директорії УНР та польські війська взяли Київ.
1920 – Проголошено автокефалію Української православної церкви.
1949 – Почала діяти Рада Європи.
1960 – Брежнєв Леонід обраний головою Президії Верховної Ради СРСР замість Климен-

та Ворошилова.

6 травня
1648 – Відбулась Битва під Жовтими водами.
1686 – Московське царство і Польща уклали «Вічний мир», за яким поляки визнали втра-

ту Лівобережної України і Києва.
1941 – Йосипа Сталіна призначено головою Раднаркому СРСР.
1941 – У СРСР прийнято постанову про обов’язкове працевлаштування інвалідів війни.
1992 – Прийнято конституцію республіки Крим.

7 травня
1780 – Катерина II офіційно дарувала герб Санкт-Петербургу.
1904 – У Російській імперії скасована заборона на друк литовською мовою латинським 

шрифтом (введена в 1864 р.). У Литві відзначається як День повернення друку.
1917 –Тимчасовий уряд надав католицькій церкві право релігійної пропаганди в Росії.
1920 – Підписано мирний договір між РРФСР і незалежною Грузією.
1954 – Уряди США, Франції і Великобританії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО
1960 – У СРСР оголошено про введення 7-годинного робочого дня й поступове скасуван-

ня податку із зарплати.
1985  – «Сухий закон» у СРСР. Вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання 

пияцтва й алкоголізму.
1995 – Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.

8 травня
1709 – Російське військо зруйнувало Запорізьку Січ у відповідь на перехід запорожців на 

бік гетьмана Мазепи.
1713 – Указом Петра І столицю Російської імперії перенесено з Москви до Санкт-

Петербурга.
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1900 – Андрей Шептицький був призначений митрополитом Львівським.
1923 – Великобританія пред’явила СРСР ряд ультимативних вимог («ультиматум Керзона»).
1960 – Встановлено дипломатичні відносини між Кубою і СРСР.
1965 – Укази Президії Верховної Ради СРСР: затвердження Положення про почесне 

звання «Місто-Герой»; про надання Брестській фортеці поченого звання «Форте-
ця-Герой»; про вручення ордена Ленина і медалі «Золота Зірка» містам-героям 
Волгограду, Севастополю і Одесі, медалі «Золотая Зірка» – містам-героям Ленін-
граду і Києву.

10 травня
1956 – У СРСР скасована плата за навчання в старших класах середніх шкіл.

12 травня
1927 – Постанова РНК СРСР про створення ВОХР (воєнізованої охорони).
1954 – УРСР стала постійним членом ЮНЕСКО.

13 травня
1940 – У західних областях України й Білорусії створено відділи НКВС із боротьби з бан-

дитизмом.

15 травня
1648 – Битва між повсталими українськими козаками під керівництвом Богдана Хмель-

ницького і авангардом військ Речі Посполитої при Жовтих Водах.

16 травня
1648  – Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало поразки польсько-

му війську Стефана Потоцького.
1686 – У Москві між Московією та Річчю Посполитою підписано «Вічний мир».
1985 – Підписаний Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про посилення боротьби з пи-

яцтвом».
2008 – Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

17 травня
1919 – Ухвала ВЦВК «Про табори примусових робіт». Створення в Росії двох видів табо-

рів: звичайних і особливих, для найбільш небезпечних супротивників Радянської 
влади.

18 травня
1753 – Указом російської імператриці Єлизавети створено перший в Росії Державний банк. 
1917 – У Києві почався І Всеукраїнський військовий з’їзд.
1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну 

церкву автокефальною.
1928 – Почався розгляд «Шахтинської справи» про антирадянську змову інженерів Дон-

басу.
1957 – Рада Міністрів СРСР прийняла ухвалу «Про створення Сибірського відділення 

Академії наук СРСР».
1961 – В Україні встановлено Державну премію імені Тараса Шевченка.
1994 – Лідер Соціалістичної партії України О. Мороз вперше обраний головою Верховної 

Ради.
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19 травня
1712 – Петро І переніс столицю Московії з Москви до Санкт-Петербурга.
2005 – На конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішен-

ня про приєднання України до Болонського процесу.

20 травня
1991 – Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських гро-

мадян за кордон.

21 травня
1929 – Ухвала РНК СРСР про ознаки куркульського господарства.
1992 – Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який пла-

нували ж серпень.

22 травня
1861 – Тараса Шевченка перепоховано в Каневі на Чернечій горі.
2009 – СБУ порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні 1932–1933 рр. 

(за ч.1 ст. 442 Кримінального кодексу України – «Геноцид»).

24 травня
1940 – На   І   Конгресі   американських   українців   у   Вашингтоні   створили   Український 

конгресовий комітет Америки

25 травня
1771 – У м. Петербурзі видано урядовий указ про дозвіл тисячі козаків оселитися поблизу 

Азова.
1994 – Указ Президента України, в якому вказано, що День журналіста щорічно відзна-

чається в день вступу Спілки журналістів України до Міжнародної федерації жур-
налістів.

26 травня
1648 – 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького розгромила 18-тисячну поль-

ську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем.

27 травня
1973 – СРСР приєднався до Всесвітньої конвенції з авторського права, ухваленої в Же-

неві 1952 р.
1977 – Затвердили останній варіант державного гімну СРСР, що проіснував до розпаду 

країни у 1991 р.
1988 – У СРСР прийняли закон про кооперацію.

28 травня
1965 – Рада Міністрів СРСР постановила організувати на базі Донецької філії Харківсько-

го державного університету ім. М. Горького Донецький державний університет.
1997 – У Києві голови урядів України й Росії підписали пакет документів про базування й 

розподіл Чорноморського флоту.
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29 травня
1738 – У Петербурзі видано царський указ про заборону козакам і селянам Слобідської 

України переходити в Гетьманщину та в Росію.
1990 – Після 3-го туру голосування Бориса Єльцина обрано Головою Верховної Ради 

РРФСР.

30 травня
1923 – У Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром 

Антоновичем.

31 травня
1989 – На установчій конференції у Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.
1997 – Підписано  Договір  про дружбу,  співробітництво  та партнерство  між  Російською 

Федерацією й Україною.

2 червня
1652 – Під  Батогом  козацько-татарські  війська  під  керівництвом  Богдана  Хмельниць-

кого розгромили польську армію на чолі з М. Калиновським.
2010 – Депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про 

визнання Голодомору 1932–1933 рр. геноцидом українського народу та проголо-
сили День пам’яті жертв Голодомору.

3 червня
1638 – Почалася Жовнинська битва – вирішальна битва повстанців на чолі з Д. Т. Гунею 

проти польсько-шляхетського війська під час повстання Острянина.
1768 – Звільнення м. Умані гайдамацькими загонами Максима Залізняка та Івана Ґонти.

4 червня
1630 – Трясило Тарас під Переяславом розгромив поляків на чолі з Конецпольським. 
1874 – Відбулися перші загальні збори Товариства ім. Т. Г. Шевченка

5 червня
1894 – У Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна крайова 

виставка
1990 – Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української 

Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у ви-
гляді патріархату і обрав першим українським патріархом митрополита Мстисла-
ва Скрипника.

7 червня
1917 – Партія есерів у Росії розкололася на правих і лівих.
1920 – Уряд Української Народної Республіки переїхав з Вінниці у Жмеринку.
1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні со-

юзних підприємств на території республіки.

8 червня
1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
1934 – У  СРСР  прийнято  закон  «про  зраду  батьківщині»,  що  передбачав  колективну 

відповідальність членів родини.
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1995 – На посаді Прем’єр-міністра України затверджений Євген Марчук.

9 червня
1801 – У Росії заборонено публікацію в пресі оголошень про продаж кріпаків без землі.
1847 – Російський цар Микола І підписав вирок, за яким маляр і поет Тарас Шевченко 

віддавався в солдати.
1995 – У Сочі президенти Росії і України підписали договір про розділ Чорноморського 

флоту.

10 червня
1978 – Князь Володимир сів на київський престол.
1917 – У Києві розпочав роботу І Всеукраїнський селянський з’їзд.
1967 – СРСР розірвав дипломатичні відносини з Ізраїлем (були відновлені лише в 1991 р.).

11 червня
1921 – В Україні оголошено про початок боротьби з безпритульністю.
1942 – Угода між СРСР і США про принципи, вживані для взаємодопомоги у веденні ві-

йни проти агресії, і про співпрацю в післявоєнний час у цілях забезпечення миру 
і безпеки.

1965 – Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького держав-
ного університету.

1990 –  Верховна  Рада  УРСР  змінила  порядок  вирахування  часу  на  території  Укра-
їни, приєднавши  країну до  східноєвропейської часової зони  (відтоді  в  Україні  
час  на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим по-
ясам).

1992 – У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.

12 червня
1964 – Рада Міністрів УРСР заснувала чотири наукові премії імені учених України:                        

М. Крилова – з математики, Є. Патона – з техніки, Л. Писаржевського – з хімії,                    
В. Юр’єва – з біології. 

1990 –  З’їзд  народних депутатів  РРСФР  ухвалив  Декларацію  про  державний  суве-
ренітет Російської Федерації. 

1990 – У СРСР заборонили цензуру.

14 червня
1569  – Підписано  Люблінську унію,  згідно  з  якою  Литва та Польща об’єдналися  у  Річ 

Посполиту, а українські землі від Литви перейшли до Польщі.

15 червня
1775 – За наказом Катерини II російські війська під командуванням генерала Петра Теке-

лі (серба за національністю) зруйнували Запорізьку Січ.
1830 – У Севастополі почався «чумний бунт» матросів, невдовзі придушений військами.
1834 – Відкрито Київський університет.
1903 – У Росії прийнято закон про відповідальність підприємців за нещасні випадки з 

робітниками на виробництві.

16 червня
1578 – У Львові страчено козацького ватажка – молдавського господаря Івана Підкову.
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1848 – У Львові засновано культурно-просвітницьку організацію «Галицько-Руська мати-
ця».

17 червня
1917– У Києві відкрився II Всеукраїнський військовий з’їзд, під час якого було проголо-

шено автономію України.

18 червня
1860 – Руський флот князів Аскольда і Дира напав на Константинополь.
1637 – Запорожці разом із донцями здобули турецьку фортецю Азов.
1651 – Під час визвольної війни 1648–1654 рр. розпочалася битва під Берестечком.
1709 – Зруйновано Чортомлицьку Січ.
1754 – Закладено фортецю святої Єлисавети (пізніше – Єлисаветград, Кіровоград, тепер – 

Кропивницький).
1881 –  Відновлення   «Союзу  трьох   імператорів».   Імператори   Німеччини.   Австрії  і   

Росії підписали таємну угоду, за якою члени союзу зобов’язувалися не надавати 
підтримки жодній державі при нападі на одного з членів союзу.

1934 – Заарештовано  Романа Шухевича у зв’язку з вбивством  міністра польського уря-
ду Пєрацького (відплата за так звану пацифікацію).

1939 – У Каневі на могилі Тараса Шевченка відкрито йому пам’ятник.
1991 – Верховна Рада УРСР видала постанову про святкування Дня незалежності Укра-

їни 24 серпня.
1996 – Україну прийняли до складу Конференції з роззброєння.
2000 – Львівська   міська   рада   наклала   заборону   на  трансляцію   в   громадських   

місцях російськомовних пісень.

19 червня
1996 – Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

20 червня
1768 – Українські гайдамаки захопили Уман.
1918 – У Києві почався Всеукраїнський церковний собор.
1919 – Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мир-

ний договір.
1963 – США й СРСР підписали угоду про встановлення «гарячої лінії» зв’язку між уряда-

ми двох держав.

22 червня
1826 – У Росії прийнято «чавунний устав», що посилив цензуру. 
1862 – Царським наказом у Росії закрито недільні школи.

23 червня
2001 – Розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну.

24 червня
1934 – Столиця України перенесена з Харкова до Києва.
1948 – За наказом Сталіна СРСР почав блокаду Західного сектору Берліна, в котрому 

проживало більше 2,5 мільйона людей. Місто було повністю ізольоване від на-
вколишнього світу. Блокада знята 23 травня 1949 р.



893 ДОДАТКИ

25 червня
1762 – Російський імператор Петро III зрівняв у правах православну і лютеранську церкви.

26 червня
1940 – У Радянському Союзі введено восьмигодинний робочий день, семиденний робо-

чий тиждень і кримінальну відповідальність за запізнення на роботу на понад 
21 хвилину

1945 – У СРСР введено звання Генералісимус Радянського Союзу. Наступного дня пер-
шим і єдиним його володарем став Йосип Сталін

27 червня
1663 – У Ніжині відбулася козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної 

України було обрано Івана Брюховецького.
1709 –  Під Полтавою зазнали поразки війська шведського короля Карла XII у бою проти 

російських військ царя Петра І. Це поклало край намаганням гетьмана Івана Ма-
зепи, котрий виступив союзником шведів, відокремити Україну від Росії.

1936 – ЦВК і РНК СРСР прийняли ухвалу про заборону абортів (cкасована в листопаді 
1955 р.).

28 червня
1569 – Підписано Люблінську унію Польського королівства і Великого князівства Литов-

ського, Київщина, Волинь, Брацлавщина та Підляшшя були інкорпоровані до Ко-
рони Польської. 

1651 – Під Берестечком почалася битва між козаками Богдана Хмельницького і поль-
ською армією короля Яна Казимира.

1917 – На засіданні Малої Ради було сформовано перший уряд України – Генеральний 
секретаріат.

1918 – Декрет Раднаркому РРФСР про націоналізацію важкої промисловості і тран-
спорту.

1996 – Після 23-годинного обговорення у Верховній Раді України прийнято Конституцію 
України.

29 червня
1945 – СРСР та Чехословаччина підписали договір, за яким Закарпаття, що перебувало 

під юрисдикцією Чехословаччини, приєднано до УРСР.

30 червня
1941 – У будинку «Просвіти» у Львові було проголошено Акт відновлення Української 

Держави й створено уряд під проводом Ярослава Стецька.
1945 – Президія Верховної Ради СРСР своїм указом перетворила Кримську АРСР на 

Кримську область у складі РРФСР.
1945 – У СРСР відновлені відпустки.
1992 –  Прийнято   закон   про   поділ  повноважень  між  державними   органами   України   

й Автономною Республікою Крим.

1 липня
1569 – Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську 

унію про створення федеративної польсько-литовської держави – Речі Поспо-
литої.
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1941 – У Львові Національними Зборами проголошено Акт відновлення незалежності 
Української держави і створено уряд під проводом Ярослава Стецька.

1989 – у Києві утворено Народний рух України.

2 липня
1951 – Газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри «Любіть Україну».

3 липня
1936 – У СРСР створена Державна автоінспекція (ДАІ).
1995 – Вступ на посаду міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка.

7 липня
1940 – У Львові відкрито літературний музей Івана Франка.
1987 – У Чорнобилі розпочався судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської 

АЕС, котрих звинуватили у вибуху на станції за рік перед тим. 

8 липня
1944 – У Радянському Союзі введено звання «Матір-героїня» і податок на бездітність. 
1974 – ЦК КПРС затвердив проект будівництва Байкало-Амурської магістралі.

10 липня
1931 – Політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило звільнити з в’язниць кілька тисяч інженерів і тех-

ніків.
1994 – Леоніда Кучму обрано Президентом України, а Олександра Лукашенка – пре-

зидентом Білорусі; Леонід Косаківський в ході перших в історії міста загальних 
прямих виборів обраний мером Києва.

11 липня
1944 – Засновано Українську Головну Визвольну Раду – політичний провід УПА.

13 липня
1920 – Створене товариство Червоного Хреста України.

16 липня
1917– Ухвалено II Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено вза-

ємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Російської республіки.
1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
1997 – Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України.

17 липня
1941 –  Наказом Гітлера Галичина перейшла в підпорядкування до Генерального Губер-

наторства як окремий дистрикт «Галичина».
1958 – Рада Міністрів УРСР прийняла рішення про скорочення 8 з 40 чинних монастирів.

18 липня
1863 – До Київського цензурного комітету міністром внутрішніх справ Російської імперії 

Петром Валуєвим надіслано таємний циркуляр, відомий як Валуєвський указ.

19 липня
1650 – Турецький посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмель-

ницьким.
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20 липня
1920 – Раднарком УСРР прийняв ухвалу про створення першого науково-дослідного ме-

дичного інституту.

21 липня
1994 – Вступ на посаду міністра внутрішніх справ України Радченка Володимира Івано-

вича.

22 липня
1763 – Катерина II видала Маніфест «О дозволений всем иностранцам, в Россию вьез-

жающим, поселяться в которьіх губерниях они пожелают и о дарованньих им 
правах», який стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема й на 
південь України.

1930 –  Колгоспцентр СРСР встановив оцінку і оплату праці в колгоспах не в грошах, а 
в трудоднях.

1944 – Створено Міжнародний валютний фонд.
1970 – Рада міністрів СРСР ухвалила постанову про створення Тернопільського фінан-

сово-економічного інституту.

23 липня
1971 – Русь і Візантія уклали мирний договір.
1990 – Леоніда Кравчука обрано головою Верховної Ради УРСР.

24 липня
1015 – За наказом князя Святополка Володимировича у боротьбі за київський престол 

вбито його брата князя Бориса.
1751 – Сенат видав указ про підпорядкування Коша Запорозької Січі гетьманові й наді-

слав його до канцелярії К. Розумовського.
1918 – Гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову пови-

нність і кримінальну відповідальність з перевищення максимально встановлених 
цін і спекуляцію.

– Уперше перед будинком Київської міської ради поряд із державним прапором 
УРСР піднято національний жовто-блакитний прапор.

– У Києві створено Спілку офіцерів України.
2000 – 3 цього року 24 липня відзначається як День українського національного прапора.

25 липня
1687 – Івана Мазепу обрано гетьманом України.
1963 – Велика Британія, СРСР і США підписали договір про заборону ядерних випро-

бувань у повітрі, відкритому космосі та під водою.

27 липня
1971 – Мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм.
2006 –  Приблизно  о   16:00  у Секретаріаті   Президента був  скликаний Загальнонаціо-

нальний круглий стіл за ініціативою Президента України.

28 липня
1914 – Початок Першої світової війни.
1917 – Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі 

з Володимиром Винниченком.
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1942 – Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227 (відомий під назвою «Ні кроку 
назад!»), яким заборонявся будь-який відступ та запроваджувалася персональна 
відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибу-
налами за невиконання наказу.

29 липня
1994 – Парламент України призупинив приватизацію в республіці.

30 липня
1863 – У м. Петербурзі видано царський указ про перхід з 1 вересня 1863 р. колишніх крі-

паків Правобережної України на обов’язковий викуп, розмір якого зменшувався 
на 20%. 

1944 – РНК   УРСР   і   ЦК   КП(б)У   прийняли   ухвалу   про   заходи   боротьби   з   дитя-
чою безпритульністю й бездоглядністю в Україні.

31 липня
1941 – У Львові  Костя Паньківського обрано головою Генерального секретаріату Україн-

ської Національної Ради.
1956 – ЦК КПРС ухвалив рішення щодо розвитку житлового будівництва в СРСР (початок 

будівництва «хрущовок»),

1 серпня
1923 – Постанова ВУЦВК і РНК УРСР про українізацію.

2 серпня
1727– Російський імператор Петро II видав указ про відновлення виборної посади геть-

мана Малоросії. Ліквідація малоросійської колегії та відновлення посади гетьмана 
були поступками козацтву, послуги якого, у війні з Туреччиною, знову знадобилися 
Московській державі, проте «виборність» перетворена на фікцію, адже у наказі 
зазначалося, що гетьманом повинен бути обраний Данило Апостол.

1914 – У Львові українські політичні партії об’єдналися в Головну українську раду.
1918 – Гетьман   України Павло   Скоропадський затвердив   закон   про   створення   

фонду Національної бібліотеки Української держави.

3 серпня
1775 – Катерина II видала царський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке коза-

цтво.
1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української 

РСР.

4 серпня
1687 – Гетьманом України вибраний Іван Мазепа.
1914 – У Львові засновано Союз визволення України (СВУ).
2006 – Віктор Янукович вдруге стає Прем’єр-міністром України.

6 серпня
1988 – Прийняття християнства київським князем Володимиром.
1975 – Указом Президії  Верховної Ради  СРСР Академію  наук  УРСР нагороджено орде-

ном Дружби народів за заслуги в розвитку науки, економіки та культури.
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7 серпня
1918 – Українська Держава й Область Війська Донського підписали договір про кордони. 
1932 – У СРСР прийнятий «Закон про три колоски».

9 серпня
1848 – На Буковині скасовано кріпацтво.

11 серпня
1989 – Пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки ви-

зволення України.

12 серпня
1999 – В Україні прийнято рішення про закриття всіх витверезників;

13 серпня
1698 – У Раві-Руській російський цар Петро І уклав договір із Польщею про спільну війну 

проти Швеції.
1914 – Царський уряд Росії ввів військову цензуру та заборонив випуск друкованих ви-

дань укра їнською мовою.
1990 – Президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв 

політич них репресій 1920–1950 рр.

14 серпня
1385 – Укладено Кревську унію, угоду між Польщею і Великим князівством Литовським, 

що передбачала об’єднання цих країн в єдину державу.

16 серпня
1914 – Головна Українська Рада оприлюднила маніфест до українського народу з при-

воду Першої світової війни із закликом боротися за визволення України.

17 серпня
1914 – У Львові створено українську національну військову формацію – легіон «Україн-

ські Січові Стрільці».
1918 – Гетьман Павло Скоропадський встановив в Україні 8-годинний рабочий день.

18 серпня
1649 – Богдан Хмельницький підписав з польським королем Яном II Казимиром Зборів-

ський мирний договір, за яким Україна на території трьох воєводств – Київського, 
Брацлавського, Чернігівського – отримувала автономію, а козацький реєстр вста-
новлювався в 40 тисяч чоловік. Договір, котрий не влаштовував жодну із сторін, 
був порушений з обох боків протягом найближчих місяців.

19 серпня
1945 – Президія Верховної Ради СРСР ратифікувала Статут ООН.

20 серпня
1627 – Вийшов перший словник української мови «Лексіконь славенноросскій і ймень 

тьлкованіє» Пави Беринди.
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24 серпня
1991 – Україна стала незалежною державою.

26 серпня
1918 – Дипломатичні  представники  України  й  Туреччини  обмінялися  грамотами  з на-

годи ратифікації Брестського мирного договору.
1945 – Українська РСР ратифікувала Статут ООН.
1991 – Президія Верховної Ради УРСР ухвалила рішення про тимчасове припинення ді-

яльності Компартії України.

27 серпня
1934 – Раднарком УРСР ухвалив постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометро-

вій зоні навколо Києва.
1959 – У СРСР прийнята постанова про нагородження випускників шкіл медалями.
2007 – Ухвалено Відозву української інтелігенції з приводу спорудження пам’ятників ро-

сійській цариці Катерині.

28 серпня
1941 –  У СРСР видається наказ про ліквідацію Автономної республіки німців Поволжя та 

депортацію понад чотирьохсот місцевих німців до Сибіру і Середньої Азії.

30 серпня
1991 – В Україні заборонена Комуністична партія.

31 серпня
1939 – Верховна Рада СРСР ратифікувала радянсько-німецький пакт про ненапад.

1 вересня
1996 – В Україні запроваджено національну валюту – гривню.

4 вересня
1928 – Рада    Народних    Комісарів    УСРР    затвердила    новий    український    право-

пис («скрипниківський»), який діяв до 1933 р.
1938 – Створено Українську  Національну Оборону («Карпатська Січ»),  яку очолив Сте-

пан Росоха.
1991 – У Києві, над будинком Верховної Ради, піднято жовто-блакитний прапор.

6 вересня
2007 – Національним банком України випущено в обіг пам’ятну монету «Іван Богун» із 

серії «Герої козацької доби».

8 вересня
1989 – У Києві відкрився установчий (І Всеукраїнський) з’їзд Народного Руху України за 

перебудову.
2005 – Президент України Віктор Ющенко своїми указами відправив у відставку уряд 

Юлії Тимошенко, а також звільнив із займаних посад секретаря Ради національ-
ної безпеки і оборони України Петра Порошенка, голову СБУ Олександра Турчи-
нова, президента Національної телекомпанії України Тараса Стецьківа та голову 
Державної митної служби Володимира Скомаровського. Того ж дня В. Ющенко 
призначив виконувачем обов’язків прем’єр-міністра України Юрія Єханурова.
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10 вересня
1947 – Верховна Рада СРСР заснувала медаль «За відбудову вугільних шахт Донбасу».

15 вересня
1991 – У Києві, на Софійській площі, відбулося Всеукраїнське народне віче на підтрим-

ку Акту про  державну незалежності України; Верховна Рада України скасувала 
ухвалу Севастопольської міської ради про російський статус міста.

16 вересня
1658 – Гетьман України Іван Виговський уклав із Польщею Гадяцький договір. 
1899 – У Західній Україні створено Національно-демократичну партію.

17 вересня
1919 – Оприлюднено відозву головного отамана військ УНР Симона Петлюри до насе-

лення соборної України з викладом основних положень програми уряду УНР.

18 вересня
1934 – Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР 

особливо наполягала Франція. За це рішення проголосували 38 країн, проти – 3, 
утрималися – 4, не брали участі в голосуванні – 7. Через 5 років, після нападу на 
Фінляндію, СРСР виключили з Ліги Націй.

20 вересня
1919 – Нестор Махно і уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна.

21 вересня
1920 – Раднарком України ввів обов’язкове навчання українською мовою в школах.

22 вересня
1993 – Прем’єр-міністра України Леоніда Кучму відправили у відставку.

24 вересня
1993 – Мінюст України зареєстрував Організацію Українських Націоналістів (ОУН), голо-

ва – останній Президент України в екзилі М. Плав’юк.
2004 – Під час президентської виборчої кампанії в Україні в Івано-Франківську булс вчи-

нено «яєчний замах» на Віктора Януковича.

26 вересня
1995 – Україна прийнята до Ради Європи.

27 вересня
1802 – Указом імператора Олександра І Київ як стародавня столиця став користуватися 

Магдебурзьким правом, що давало місту ряд привілеїв: самоврядування, влас-
ний суд, право земельної власності й звільнення від більшої частини повиннос-
тей.

28 вересня
1651 – Між Богданом Хмельницьким і поляками укладено Білоцерківський мир.
1973 – Скасовано рішення ЦК КПУ про створення на острові Хортиця у Запоріжжі дер-

жавного заповідника.
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30 вересня
1992 – Міністерство юстиції України зареєструвало Асоціацію дослідників українського 

голоду-геноциду 1932–1933 рр. в Україні.

1 жовтня
1928 – У СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.

3 жовтня
1917 – У Чигирині розпочався Всеукраїнський з’їзд козацтва, під час якого затвердили 

статут організації й обрали її Генеральну раду на чолі з Павлом Скоропадським.

4 жовтня
1890 – У Львові створено Русько-Українську Радикальну Партію – першу українську по-

літичну партію.
1947 –  ЦК КП(б)У ухвалив  рішення  про  створення  7  спеціальних  оперативних  груп  

для ліквідації членів Центрального та крайових проводів ОУН.

8 жовтня
1596 – Підписано Берестейську унію, створено Греко-католицьку церкву. 
1991 – Верхов на Рада України ухвалила закон про громадянство України.

9 жовтня
1989 – У СРСР визнано право працівників на страйк.

10 жовтня
1943 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про заснування ордена Богдана 

Хмельницького І, II та III ступенів.

11  жовтня
1921 – На Всеукраїнському православному синоді в Києві було створено незалежну від 

російської православної церкви Українську Автокефальну Православну Церкву 
(УАПЦ).

1931 – Раднаркомом СРСР повністю заборонена приватна власність.
1938 – Центральна влада Чехословаччини затвердила уряд Карпатської України.

13 жовтня
1947 – ЦК КП(б)У ухвалив рішення про створення семи спеціальних оперативних груп 

НКВД для ліквідації борців за незалежність України, членів Центрального і кра-
йовогс проводів ОУН.

1977 –  Розпочалася позачергова   сесія Верховної Ради СРСР, на якій було ухвалено 
нову Конституцію СРСР.

1992 – На посаді прем’єр-міністра України затверджений Леонід Кучма.

14 жовтня
1942 – Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протя-

гом 1942 р. із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН.
2015 – День захисника України.

16 жовтня
1987 – У Львові створено Товариство Лева.



901 ДОДАТКИ

17 жовтня
1927 – Відбувся II Всеукраїнський собор УАПЦ.
1961 – Відкрився XXII з’їзд КПРС (тривав до 31 жовтня), на якому ухвалили Програму 

КПРС і проголосили завдання побудови комуністичного суспільства до 1980 р.
1990 – На майбутньому майдані Незалежності завершилося голодування студентів, яке 

домоглося від Верховної Ради УРСР прийняття постанови про виконання їхніх 
політичних вимог.

18 жовтня
1918 – У Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів 

Палата Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів було утво-
рено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в 
Австро-Угорській імперії.

– Верховна Рада України скасувала заборону Компартії.
– Україна вступила до Ради Європи.

20 жовтня
1868 – В Києві створено перший в Україні приватний комерційний банк.

21 жовтня
1665 – Українські козаки на чолі з гетьманом І. Брюховецьким підписали Московські стат-

ті, за якими визначалися взаємини козаків з Росією.

22 жовтня
1933 – У Львові член ОУН Микола Лемик на знак протесту проти Голодомору в Україні 

вбив співробітника консуляту СРСР, агента спецелужб Майлова.

23 жовтня
1917 – Скоропадський обраний гетьманом українського козацтва.

24 жовтня
1945 – Урочисто відкрито Організацію Об’єднаних Націй. 
1991 – Верховна Рада проголосила без’ядерний статус України.

26 жовтня
1939 – Народні Збори Західної України у Львові ухвалили звернутися до Верховної Ради 

СРСР із проханням включити Східну Галичину і Волинь до складу Української 
РСР. 

1947 – Проведена наймасовіша депортація українців із Західної України (близько 78 ти-
сяч осіб). 

1991 – Створена Соціалістична партія України.

28 жовтня
1989 – Верховна Рада України ухвалила закон про державний статус української мови 

(Закон «Про мову в Українській РСР»).

30 жовтня
1848 – У Львові розпочався «Собор руських науковців».
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31 жовтня
1995 – Україна завершила виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідував-

ши останній, передбачений договором, танк Т-62.
1999 – У другий тур президентських виборів в Україні пройшли Леонід Кучма і Петро 

Симоненко.

1 листопада
1918 – «Листопадовий чин» у Львові. Українці взяли владу в місті, невдовзі було проголо-

шено західноукраїнську державу ЗУНР.
1939 – Верховна Рада СРСР приймає закон про включення Західної України до складу 

СРСР із возз’єднанням її з Українською РСР.
1955 – У СРСР дозволені аборти.
2006 – Скоєний замах на Олександра Литвиненка.

2 листопада
1833 – Микола І підписав наказ про заснування Київського університету.
2000 – У лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонгадзе.

3 листопада
1937– У Києві арештовано російського революціонера, комісар освіти України Володи-

мир Затонський.
1937 – У Соловецькому таборі особливого призначення за вироком трійки розстріляний 

Лесь Курбас.

4 листопада
1940 – Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Україн-

ською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР відійшли 
до України.

1946 – Заснування ЮНЕСКО у Парижі.
1950 – У Римі держави – члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав лю-

дини, основних свобод.

7 листопада
1909 – У Львові створено Український Студентський Союз.
1917– Центральна рада прийняла 3-й Універсал, яким  проголосила створення Україн-

ської Народної Республіки.

9 листопада
1918 – У Львові створили виконавчий орган ЗУНР.
1938 – У Хусті для організації  оборони Карпатської України утворили напіввійськову ор-

ганізацію «Карпатська Січ».
1976 – У Києві створили Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінських 

угод. 
1997 – В Україні вперше відзначили День української писемності та мови.

10 листопада
1723 – За  наказом  царя Петра  І у Петербурзі заарештували Павла  Полуботка, черні-

гівського полковника, наказного гетьмана Лівобережної України (1722–1724). Був      
ув’язненні у Петропавлівській фортеці, де й помер.
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1764 – Катерина II скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Україні пре-
зиденту Малоросійської колегії Петру Румянцеву.

1993 – В Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.
2004 – Центрвиборчком оголосив   остаточні   результати   першого   туру виборів Пре-

зидента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Яну-
кович набрав 10 969 570 голосів (39,32 %). Другий тур голосувань призначено на 
21 листопада 2004 р.

11 листопада
1978 – Міністерство освіти УРСР видало директиву «Удосконалювати вивчення росій-

ської мови в загальноосвітніх школах республіки» (посилення русифікації).

12 листопада
1918 – Гетьман України Павло Скоропадський узаконив автокефалію Української Право-

славної Церкви (УАПЦ).
2009 – У Харкові, в приміщенні Спілки української молоді, відбулася академія, на якій 

було проголошено та вперше відзначено День українськомовної преси.

13 листопада
1918 – Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільнив з в’язниці Симона Петлюру, який 

одразу поїхав у Білу Церкву організовувати повстання; розпочалося таєм-
не засідання Української національної спілки, на якому створено Дирек-
торію УНР – найвищий орган державної влади. У Львові Українська націо-
нальна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено 
Західноукраїнську Народну Республіку; уряд Радянської Росії в одностороньому
порядку анулював Берестейський мир.

1939 – Розпочалася позачергова III сесія Верховної Ради УРСР.

14 листопада
1918 – Законом, підписаним гетьманом Павлом Скоропадським, створена Українська 

Академія Наук. Першим президентом обрано академіка Володимира Вернад-
ського. Намагаючись зберегти владу,   гетьман Скоропадський проголосив   фе-
дерацію   Української   держави   з   майбутньою небільшовицькою  Росією,  що  
стало  приводом  до  антигетьманського  повстання.  Вранці  на засіданні Укра-
їнського Національного Союзу для керівництва повстанням проти гетьмана Пав-
ла Скоропадського проголошено Директорію – тимчасовий революційний орган. 
Після перемоги – верховний державний орган УНР. Сформована у складі п’яти 
членів – представників різних політичних напрямів: від українських есдеків – 
В. Вин  ниченко (голова), С. Петлюра, А. Макаренко; від українських   есерів   –   Ф. Швець; 
від соціалістів-самостійників –  П. Андрієвський.

1939 –  Верховна Рада УРСР на позачерговій III-й сесії затвердила Закон про возз’єднання 
Західної України з УРСР.

1989 – Верховна Рада СРСР ухвалила Декларацію про визнання незаконними і злочин-
ними репресивні акти проти народів, підданих насильницькому переселенню, та 
про забезпечення їхніх прав.

1999 – На посаду Президента України вдруге обрано Л. Д. Кучму.

16 листопада
1994 – Відповідно до Указу Президента № 667/94 від 11.11.94 почав щорічно відзначати-

ся День працівників радіо, телебачення та зв’язку.
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2002 – Президент Кучма підписав указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направив 
до Верховної Ради представлення на згоду призначити новим прем’єром голову 
Донецької обладміністрації Віктора Януковича.

17 листопада
1663– Укладено т. зв. «Батуринські  статті» між  гетьманом І. Брюховецьким та москов-

ським урядом, що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь мос-
ковського царя. 

1994 – Верховна  Рада  України скасувала Декларацію про суверенітет Криму (Поста-
нова   ВРУ № 250/94-ВР «Про  виконання  Постанови  Верховної Ради  України  
«Про  політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим»).

18 листопада
1775 – Указом імператриці Росії Катєріни II засновано губернії.
1933 – Постанова ЦК КП(б)У про припинення політики українізації.

19 листопада
1986 – У СРСР приймається Закон про індивідуальну трудову діяльність.

20 листопада
1917 – III-м Універсалом Українська Центральна Рада проголосила самостійність УНР.

21 листопада
1919 – Укладений «Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину», 

який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польщі з обов’язковим 
забезпеченням їй автономного статусу.

1941 – В СРСР запроваджено податок на холостяків.
2004 – В Україні проходив другий тур виборів Президенти України. О 20 год. 40 хв. на 

Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти 
України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралель-
ного підрахунку результатів другого туру виборів.

22 листопада
2004 – Початок Помаранчевої революції.

– Указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем 
   Свободи.

2010 – Початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти ново-
го Податкового кодексу, написаного урядом Азарова. Її підтримували акціями по 
всій Україні.

23 листопада
1938 – Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехо-Словаччини.

24 листопада
2004 – Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні результати виборів 

Президента України. Переможцем було визнано Віктора Януковича. Протокол 
підписали 11 членів комісії, один із яких, Олександр Чупахін, підписав його з по-
значкою, що цей документ «не відповідає волевиявленню українського народу». 
Не підписали протокол троє членів ЦВК – Андрій Магера, Руслан Князевич і 
Ярослав Давидович.
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25 листопада
2003 – Парламент на пропозицію уряду В. Януковича – М. Азарова прийняв закон про 

зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 до 205 гривень.

28 листопада
2000 – Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети 

з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе.
2006 – Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського 

народу.

29 листопада
1999 – З метою запровадження атрибутів української державності Указом Президента 

№ 1507/99 постановлено, що офіційними символами глави держави є: Прапор 
(штандарт) Президента України, Знак Президента України, Гербова печатка Пре-
зидента України, Булава Президента України.

30 листопада
1996 – Створено Державну митну службу України.

1 грудня
1991 – Понад 90 % відсотків з 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 р. взя-

ли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї 
країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори Президента, на яких 
перемогу здобув Леонід Кравчук, в недалекому минулому секретар ЦК Компар-
тії України. За нього проголосувало понад 61 % виборців. Демократична опо-
зиція колишньому чільному функціонеру Компартії не змогла виробити єдиної 
виборчої стратегії, і найбільш реальний суперник Кравчука лідер Народного Руху 
України В’ячеслав Чорновіл отримав підтримку 7,4 мільйона виборців (23,3 %). 
5 грудня на урочистому засіданні Верховної ради Леонід Кравчук склав присягу 
народові України. Цього ж дня Головою Верховної ради обрано Івана Плюща.

3 грудня
2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Пре-

зидента України 21 листопада 2004 р. були визнані сфальсифікованими.

4 грудня
1939 – Президія Верховної Ради СРСР ухвалила указ про розмежування областей між 

УРСР і БРСР, за яким Україна втратила Берестейщину.
1939 – Указом Президії Верховної Ради СРСР у складі України були створені Львівська, 

Дрогобицька, Станіславська, Тернопільська, Волинська та Рівненська області.

5 грудня
1918 – Підписано Договір про дружбу та співпрацю між Українською Державою та Грузин-

ською Демократичною Республікою.
1936 – У СРСР ухвалено так звану «сталінську» Конституцію.
1991 – Головою Верховної Ради України обрано Івана Плюща.
2001 – Розпочався перший Всеукраїнський перепис населення.

6 грудня
1991 – Утворено Збройні сили України.
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7 грудня
1991 – ліквідовано СРСР.

8 грудня
1868 – у Львові засноване товариство «Просвіта».
1991 – Відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій 

Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юри-
дично факт припинення існування СРСР як держави.

2004 – Верховна   Рада   України проголосувала   за   «великий   пакет»   –   внесення   
змін   до Конституції в частині місцевого самоврядування та закон «Про особли-
вості застосування закону України «Про вибори Президента України» при пере-
голосуванні повторного голосування у грудні 2004 року».

9 грудня
1918 – Директорія УНР ухвалила постанову про скасування законів гетьманського уряду 

в галузі робітничого законодавства й відновила закон про восьмигодинний робо-
чий день.

1948 – Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про попередження 
злочину геноциду й покарання за нього.

2004 – Набрали чинності ухвалені Верховною Радою України закони про зміни до Кон-
ституції та особливості проведення голосування 26 грудня на виборах Президен-
та України.

11 грудня
1991 – Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин з колишніми рес-

публіками СРСР.

12 грудня
1674 – У Києво-Печерській   друкарні вийшов   перший   короткий   нарис   історії   України – 

«Синопсис».
1991 –  Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відпові-

дальність за добровільні гомосексуальні стосунки.

14 грудня
1918 – Гетьман Павло Скоропадський зрікся влади на користь Директорії УНР.
1944 – Президія Верховної Ради РРФСР своїм указом замінила назви 11 районів і від-

повідних районних центрів Кримської АРСР з кримськотатарських і німецьких на 
російські.

15 грудня
1699 – Указом царя Петра І у Московії замість літочислення від «сотворіння світу» введе-

но юліанський календар; відлік і святкування нового року перенесено з 1 вересня 
на 1 січня.

16 грудня
1922 – Створено Верховний Суд України.

18 грудня
2007 – Юлія Тимошенко стала прем’єр-міністром України. На пленарному засіданні Вер-

ховної Ради України за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від 
парламентської коаліції БЮТ та НУ–НС.
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22 грудня
1917 –  Голова уряду Української Народної Республіки Володимир Винниченко підписав 

розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ. 
Очолив Генеральне секретарство Олександр Шульгін. З 2000 р. цей день щоріч-
но відзначається в Україні як День дипломата.

1917 – Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про Головну скарб-
ницю та Державний банк України.

1999 – На посту прем’єр-міністра України затверджено    колишього    голову Національ-
ного банку Віктора Ющенка.

23 грудня
1947 – 1 січня в СРСР оголосили вихідним днем.

25 грудня
1917 – В Україні проголошена радянська влада.

26 грудня
1974 – В СРСР оголошено про видачу паспортів сільським жителям.
1991 – Рада Республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання, яке кон-

статувало факт припинення існування Радянського Союзу.
1991 – Національним банком України зареєстрований Експобанк, як омерційний банк 

(реєстраційний № 75).
2004 – В Україні проведено переголосування другого туру виборів, на якому перемогу 

здобув Віктор Ющенко.

30 грудня
1922 – Утворено СРСР.

Додаток 2 
АНЕКДОТИ

Конституція. Стаття 23. Кожда людина має право бути собов і розвиватисі, як тато 
каж е, якщо при цім вона не робе гранди иншим людям і їх родичам. Стаття 24. В нашій 
державі не може бути жадних привілеїв чи заказань за ознаками раси, кольору шкіри на 
мештах, політичних, релігійних та інших пташках в голові, по жіночій лінії і сексу. Рівність 
прав жінки і чоловіка гварантується, хоть наші хлопи і не навчилисі родити дітисьок і 
давати їм цицьки помежи зуби. Держава чинить так, щоби кобіти могли і працювати, і 
бавити бахурів. Бо хлопи тего не годні робити – наші балватунці можут тілько горівку 
пити і бомки збивати. Стаття 27. Кожда людина має право жити і не тужити. Нігди не 
мож скасувати чуже жіттє, хоть то і пияк, і затятий москалиско. Бо тоді мож втрафити до 
цюпи і годувати воші в криміналі. Стаття 35. Кождий має право вірити в тего Бога, котрий 
намальований на їго іконах. Церква і церковники в Україні відокремлені від держави, але 
не від наших пожертв, що вигідно їх вирізняє з-поміж инших комерційних структур. Стаття 
36. Громадяни України можут сі гуртувати в союзи, партії, гуртки і колгоспні ланки без 
жадних заказань і на свої гроші. Кого ж насильно притягнули в СДПУ(о), чи Народний 
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рух – най напише супліку до прокурора, бо так робити не мож, хіба за грубі гроші. Стаття 
40. Кождий матолок в нашій державі, що володіє письмом і каламарем, може написати 
супліку, чи скаргу до органів державної влади на органи державної влади. Держава гва-
рантує – смішно буде всім. Стаття 41. Кождий має право чимсь володіти. І кождий має 
право володіти чимсь твоїм. Стаття 43. Кождий має право тяжко гарувати і гнути спину, 
але не кождий на зарплату. Щоправда право на матвинагороду за працю захищається 
законом. Як і архітектурні пам’ятки. Стаття 45. Кождий, хто гарує, має право на вічний 
спочинок. Стаття 47. Кождий має право на власну халупку, курінь, намет чи кватиру на 
виплату. Але не кождий навіть те має. Стаття 51. Шлюб сі ґрунтує на вільній згоді жінки і 
чоловіка. То є їх проблєми. Стаття 68. Кождий матолок повинен жити за законами Украї-
ни. Бо може статисі так, що ти ніц і не знав, коли тещу катував, що то не мож робити – а 
тебе вже до цюпи запхали і статтю шиют. Незнання законів нашої держави не звільняє 
від отримання міліціянтами втіхи від твойого арешту.

* * *
Судять цигана, що хотів в пана курку вкрасти. Суддя присудив циганові 3 дні відро-

бити в пана. Циган питає:
– Пане суддя, добре я відроблю, але чому ж так багато.
– Так у законі написано.
– Ну коли ще й за коні, нехай так буде.

* * *
Адвокат:
– Ваша честь! Ну звiдки ця нещасна жiнка могла знати, що ii чоловiк виявиться 

настiльки чутливим до отрути!

* * *
Радянські часи. Суддя старенькій бабці – підсудній:
– Расскажите бабушка, каким образом вы нанесли пострадавшему удар.
– Йой, синцю, та я не образом наносила, а патиком.

 * * *
Адвокат – підсудному:
Ви розкажіть мені всю правду, а брехати за вас на суді буду я.

* * *
Суддя запитує обвинувачуваного:
– Чому ви поцілили на полюванні в товариша? 
– Думав, що це лось. 
– І коли ви зрозуміли, що помилилися?
– Коли лось почав відстрілюватися.

* * *
Суддя запитує у підсудного:
– Ви визнаєте, що п’яним намагалися пройти в театр?
– Визнаю! Тверезому мені у голову це не прийшлo би!
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* * *
Два юристи зайшли до ресторану, замовили чай і дістають свої накладанці, а офіці-

ант їм каже:  
–  У нас не можна приносити і їсти своє! 
Юристи подивились один на одного, посміхнулись і помінялись бутербродами. 

* * *
Розпал кримінального процесу. Тут суддю як заболить зуб. Засідання вимушено пе-

реривається, суддю в терміновому порядку везуть до стоматолога. Лікар заглянув у рот і 
каже, що зуб хворий і треба рвати.

Суддя, ще весь думками у кримінальному процесі, відповідає: «А ви можете запри-
сягнути, що ви вирвете зуб, тільки зуб і нічого більше, крім зуба?»

* * *
– Потерпілий, чи ця людина викрала ваш автомобіль?
– Пане суддя, після розмови з його адвокатом я почав сумніватися, чи взагалі у мене 

був автомобіль...

* * *
Суддя звертається до свідка:
– Ви сказали, що обвинувачений – виключно чесна і правдива людина. Як ви можете 

це довести?
Свідок:
– Я на власні вуха чув, як він одного разу зізнався, що просидів цілий день з вудкою 

і нічого не зловив.

Левко Боровиковський
(1808–1809)

СУД

Петро у Хведора кобили позичав
І, їдучи у ліс, заїхав до Одарки, шинкарки,
Та грішний, після чарки, 
Кобилі хвіст, при рипиці ввірвав 
(В Петра віжок нечистий мав); 
А Хведір на Петра у суд позов подав. 
Суддя товстів – Петрів капшук худав... 
А далі діло так рішили: 
«Понеже оний Петр у Хведора взайми 
Не брав безхвостої кобили,
То ми
Реченному Петрові присудили:
Кобилу ту йому держать; 
А виросте їй хвіст – хазяїну віддать».
За Хведорове, бачиш, жито
Та Хведора ж і бито!
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СУДДЯ
Явилася душа на той світ. Проводжатий
Став душу новичка питати:
«Відкіль і хто така?» – «Із города Жлуді,
Сиділа тридцять рік безвихідно в суді;
На світі я нічого не грішила,
Бо я нічого не робила».
У голові Судді не жив, як треба, цар –
Він все підписував, а правив секретар...
Суддю у пекло не послали.
Умилосердились, сказали,
Що тим суддя не злий,
Що зовсім був дурний.

ЗЛОДІЙ
Судили Злодія. Суддя його питав:
Навіщо їй капшук з грішми в Петра відняв?
А злодій суддям так сказав:
«Петро мені капшук свій сам віддав,
А його тілько за горло подержав».

Додаток 3
АФОРИЗМИ

Афоризм – найдешевший розпродаж думок.
Габріель Лауб

Афоризм – духовна їжа в тюбиках.
Ірина Вільде

Афоризми, – мабуть, найліпша форма для викладу філософських поглядів.
Лєв Толстой

Афоризм – це остання ланка у довгому ланцюзі думки.
Марія Ебнер-Ешенбах

Афорист – це людина, яка по-дитячому радіє, коли придумає вислів, 
який, вірогідно, був давнім народним прислів’ям у фінікійців.

Веслав Брудзинський

Відомі автори афоризмів читаються так, неначе вони були добрими знайомими.
Еліас Канетті

Рецепт дозування афоризмів: мінімум слів, максимум змісту.
Марк Твен

Золота середина в афористиці – коли розумний уже все зрозумів, 
а дурень ще й не почав здогадуватися.

Владислав Гжещик
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Існують письменники, які здатні втілити на двадцяти сторінках те, 
що потребує цілих два рядки.

Карл Краус

Чи можна вважати афоризм вироком? Так, відносно автора.
Станіслав Єжи Лєц

Афоризми залишають більше місця для людини.
Станіслав Єжи Лєц

Ніщо так легко не засвоюється пам’яттю, як думка, відлита в афоризм.
Володимир Канівець

Давня мудрість залишила у спадок таке багатство афоризмів, 
що з них, як з каменю, вибудувалася величезна нездоланна стіна.

Михайло Салтиков-Щедрін

Читаючи давніх мудреців, часто знаходиш щось своє.
Франсуа Вольтер

Слова, розташовані в іншому порядку, отримують інший зміст, 
думки, розташовані в іншому порядку, справляють інакше враження

Блез Паскаль

Афоризми існують не виключно для розваг і оздоблення мови, вони, безумовно, 
важливі і корисні у діловому житті та у громадській практиці.

Френсіс Бекон

Усе давно вже сказали, але через те, що ніхто не слухав, 
мусимо постійно повертатися назад і повторювати все спочатку.

Андре Жид

Зі збірника афоризмів, мабуть, і можливо витиснути сік людської думки; 
але не сік становить основу таких збірників.

Григорій Ландау

Афоризм не продиктуєш друкарці. Це зайняло б надто багато часу.
Карл Краус

Незабаром золоті думки стануть будь-кому по кишені: 
їх будуть штампувати з пластмаси.

Яніна Іпохорська

Афоризми схожі на адвокатів, які бачать тільки один бік справи.
Антоні Берджесс

Афоризми вміщають півправди – надзвичайно високий відсоток.
Габріель Лауб

Афоризм ніколи не містить усієї правди: у ньому або півправди, або півтори.
Карл Краус
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Майбутнє літератури – в афоризмі. Його неможливо екранізувати.
Габріель Лауб

ПРО ВИБОРИ
Великий народ обирає карликів, маріонеток, і що цікаво, не він їх, 

а вони його сіпають за мотузочки у цьому політичному вертепі.
Ліна Костенко

Я надійна одиниця електорату, по таких, як я, ще не одна мавпа 
видереться на верхні гілки влади.

Ліна Костенко

Вибори – єдині перегони, в яких перемагає більшість учасників.
Лоренс Пітер

Вибори проводяться задля того, щоб дізнатися, 
чий передвиборчий прогноз виявився точнішим.

Роберт Орбен

Вибори, так як і одруження, ніколи не виправдовують сподівання.
Авторство не встановлено

Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і перед виборами.
Отто фон Бісмарк

ПРО ВИГОДУ
Усі люди досвідчені, якщо це стосується їхньої власної вигоди.

Плавт

Якщо все робиш заради власного зиску, то тим самим помножуєш злобність.
Конфуцій

Краще знехтувати вигодою, ніж відмовитися від примхи.
Франсуа де Ларошфуко

Зав’язуючи стосунки з людьми, думай не за власну вигоду, а за вигоду того, 
з ким спілкуєшся, і не про те, як ти будеш оцінювати себе, а як тебе оцінять.

Лев Толстой

ПРО ГРОМАДЯН
Той тільки вільний від громадських пут, кого громада кине геть від себе.

Леся Українка

Будь гідним громадянином, бо Батьківщина потрібна для твоєї безпеки, 
для твого добробуту.
Джон Стюарт Мілль

Спочатку треба бути поганим громадянином, щоб потім стати хорошим рабом.
Шарль де Монтеск’є
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Кожен бездіяльний громадянин є злодієм.
Жан-Жак Руссо

Громадянин повинен платити податки з такими ж почуттями, 
з якими закоханий дарує подарунки своїй коханій.

Новаліс

Громадянин без власності не має батьківщини.
Піфагор

Кожен громадянин зобов’язаний вмерти за Батьківщину, 
але ніхто не зобов’язаний брехати заради неї.

Шарль де Монтеск’є

Гідність держави у кінцевому результаті залежить від гідності особистостей, 
які цю державу формують.

Клод Адріан Гельвецій

До того часу, коли ми визріваємо для суспільства, 
нам видно усі його негативні моменти.

Джордж Савіл Галіфакс

ПРО ЗАКОН
Закон – найвищий вияв людської мудрості, 

що використовує досвід людей в інтересах суспільства.
Семюєль Джонсон

Закони – це дурна вигадка. Закони створюються людьми, а від природи – 
тільки атоми і порожнеча.

Демокріт

Найбільше безправ’я там, де панує тільки буква закону.
Марк Туллій Ціцерон

Краще буква закону, ніж його цифра.
Веслав Брудзинський

Благо народу – вищий закон.
Марк Туллій Ціцерон

Погані закони – найгірший вид тиранії.
Едмунд Берк

Людям необхідні навіть найгірші закони, 
бо якщо б їх не було, люди поз’їдали б один одного.

Епікур

Якщо заповідей і законів не дотримуються, значить, вони гуманні.
Володимир Голобородько
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Закон відплати – вічний, встановлений природою порядок. 
Йоганн Готфрід Гердер

Якщо хто-небудь захоче вивчити всі закони, 
тоді в нього не залишиться часу, щоб їх порушувати.

Йоганн Вольфганг Гете

Кожен пише такий закон, який може пережувати його рот і перетравити його живіт.
Григорій Сковорода

Закон, встановлений для охорони суспільства, не може бути справедливішим, 
ніж саме суспільство.

Анатоль Франс

Суддя – це закон, що говорить, а закон – це німий суддя.
Марк Туллій Ціцерон

Закон має бути суворим, а люди – поблажливими.
Люк де Клап’є Вовенарг

Коли будуть справедливими закони, будуть справедливими і люди.
Анатоль Франс

Закон керує людьми, а розум – законом.
Томас Фуллер

Якби природа мала стільки законів, як держава, 
сам Господь був би неспроможний керувати нею.

Карл Людвіг Берне

Деякі неписані закони сильніші від усіх писаних.
Луцій Анней Сенека

Закон не гарантує обіду, хоча гарантує обідню перерву.
Веслав Брудзинський

Закон як павутина: якщо в неї потрапляє безсилий і легкий, тоді вона витримає, 
якщо ж великий – то він розірве її і виплутається.

Солон

ПРО ЗЛОЧИН
Злочин – це образа авторитету.

Еміль Дюркгейм

Злочин – це найганебніший… вияв черствості.
Моріс Бланшо

Недоцільно шукати причини конкретного злочину – його сім’я розкидане скрізь.
Емманюель Муньє
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Одні злочини відкривають шлях іншим.
Луцій Анней Сенека

Злочин потребує лише приводу.
Арістотель

Задуманий злочин, хоч і не здійснений, залишається злочином.
Луцій Анней Сенека

Якщо бідність – мати злочину, тоді недалекий розум – його батько.
Жан де Лабрюєр

Хто пробачає злочин, той стає його співучасником.
Франсуа Вольтер

Якщо платити злочином за злочин, то як же й жити… на землі?
Ліна Костенко

Тільки слабкі чинять злочини: сильним і щасливим вони не потрібні.
Франсуа Вольтер

Найжахливіший злочин – зловживання довірою друга.
Генріх Ібсен

Не існує настільки тяжкого злочину, 
на який би розумна людина не відчувала себе здатною.

Альбер Камю

Найбезневинішу справу люди можуть перетворити у злочин.
Жан Батист Мольєр

Зовні однакові дії можуть бути злочинними у одному випадку 
і не бути злочинними – в іншому.

Альфред Адлер

Злодійкувате життя не до душі найзапеклішому злодієві.
Панас Мирний

Нестача уяви сприяє злочину.
Агата Крісті 

Геній і злочин – несумісні…
Алєксандр Пушкін

Лихі наслідки злочину живуть значно довше, ніж самі злочинці…
Вальтер Скотт

Найбільше заохочення до злочину – безкарність.
Марк Туллій Ціцерон
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ПРО КОНСТИТУЦІЮ
Конституція – це утопія.
Авторство не встановлено

Конституція – це порятунок для демократичної держави 
і поступове вимирання для тоталітарної.

Авторство не встановлено

Конституція держави має бути такою, яка б не порушувала конституцію громадянина.
Станіслав Єжи Лєц

Щоб вона ставала ще гіршою, конституцію потрібно постійно вдосконалювати.
Мечислав Шарган

Де закони можуть порушуватися начебто для загального порятунку, 
там немає конституції.

Ніколя Мальбранш

Конституцію пишіть коротко і неясно.
Наполеон Бонапарт

ПРО МОРАЛЬ
Моральна культура має базуватися на принципах…

Іммануїл Кант

Мораль ніколи не буває реальністю, бо тоді б світ став святим.
Освальд Шпенглер

Вмерти з голоду – незначна подія, а втратити мораль – значна.
Конфуцій

Мораль ніколи не старіє.
Павло Мовчан

Мораль змінна у часі і просторі.
Авторство не встановлено

ПРО НАРОД
Народ – як дерево, щоб рости, йому потрібен простір.

Василь Рубан

Народ не може бути старим і мудрим; народ довічно залишається дитиною.
Йоганн Вольфганг Гете

Велич народу не вимірюється його кількістю, 
так само як ріст людини – не показник її значущості.

Віктор Гюго

Якщо уряд незадоволений своїм народом, він повинен розпустити його 
і обрати собі новий.
Бертольд Брехт
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Можна обманювати частину народу постійно і увесь народ – деякий час, 
але неможливо обманювати увесь народ постійно.

Авраам Лінкольн

Народ, який залежить від волі однієї людини, не може зберегтись, 
та й не заслуговує цього.
Річард Брінслі Шерідан

ПРО НАЦІЮ
Нація – єдність людей, які різняться характерами, смаками і поглядами, але пов’язаних 

між собою надійними, глибокими і всеохоплюючими духовними путами.
Джебран Халіль Джебран

Нація – це невсипуща внутрішня “боротьба” сил формотворчих 
і ідеотворчих з інертною масою.

Євген Маланюк

Жодна нація не зможе досягнути процвітання, доки не зрозуміє, 
що орати поле – таке саме гідне заняття, як і писання поеми.

Букер Тальяферро Вашингтон

Нація не зможе загинути, хіба що від самогубства.
Ралф Уолдо Емерсон

Тільки вільна нація має національний характер.
Анна Луїза Жермена де Сталь

Нація є насамперед ідея, і тільки в цьому її сила і слабкість.
Владімір Державін

Нація без державності є покалічений людський колективний організм.
Володимир Винниченко

Без національної аристократії не може бути нації.
В’ячеслав Липинський

Кожна нація вважає себе вищою за інші нації. Це породжує патріотизм і… війни.
Дейл Карнегі

Наша справжня національність – людина.
Герберт Уеллс

ПРО ОБОВ’ЯЗОК
Я спав, і мені снилось, що життя – це радість. Я прокинувся і зрозумів, що життя – це 

обов’язок. Я почав працювати і зрозумів, що обов’язок – це радість.
Робіндранат Тагор

Кожна людина народжується для якоїсь справи. Кожен, хто ходить по землі, має свої 
обов’язки на землі.
Ернест Гемінгуєй
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Політичні обов’язки  можуть змінюватися, обов’язки людини перед людиною – ніколи.
Жуль Ренар

Моє право полягає в тому, що у інших є обов’язки щодо мене.
Вільгельм Віндельбанд

Усе, що веде до благодаті, є обов’язок.
Павел Пестєль

Обов’язки відносно себе лише тоді мають моральний сенс і цінність, 
коли вони визнаються непрямими обов’язками відносно інших.

Людвіг Фейєрбах

Існує не тільки щастя щодо обов’язку, але й обов’язок щастя.
Джон Леббок

ПРО ОРАТОРІВ
Оратор – це базіка, який розмовляє сам із собою.

Адріан Декурсель

Поетами народжуються, ораторами стають.
Марк Туллій Ціцерон

Усі хороші оратори розпочинали свою діяльність як погані оратори.
Ралф Уолдо Емерсон

Пристрасті – це оратори серед юрби.
Антуан де Рівальд

ПРО ПОСАДИ
Високі посади роблять великих людей величними, а малих – мізерними.

Жан де Лабрюєр

Отримати посаду важче, ніж протриматись на ній.
Лоренс Пітер

Деякі, хто сяяли на другому місці, гаснуть на першому.
Франсуа Вольтер

Мистецтво управління полягає в тому, 
щоб не дозволити людям діяти до пенсії на одній і тій самій посаді.

Наполеон Бонапард

Людині легше уявити себе достойною тієї посади, 
яку вона не посідає, ніж тієї, яку посідає.

Франсуа де Ларошфуко

Кожен з нас повинен бути гідним тієї посади, яку займає, 
тільки про це нам слід піклуватись, а решта – справа інших.

Жан де Лабрюєр



919 ДОДАТКИ

…не будемо знущатися над тими, хто вимагає поваги до своїх знань і посад, адже ми 
завжди любимо людину за її можливості, які вона отримала тільки на недовгий час.

Блез Паскаль

На високих посадах, так само як і на великій висоті, людям паморочиться в голові.
П’єр Буаст

Мрія високоповставленої жінки: ще вище лягти.
Володимир Голобородько

Висока посада іноді позбавляє необхідності бути обдарованим.
Люк де Клап’є Вовенарг

Чим менше посередні люди заслуговують високих посад, які вони отримують, 
тим недбалішими, дурнішими і нахабнішими вони стають.

Демокріт

Високі посади схожі на круті скелі, тільки орли і плавуни досягають їх вершини.
Анна Луїза Жермена де Сталь

Не буває двох більш різних людей, ніж одна й та сама людина, 
коли вона тільки претендує на певну посаду і тоді, коли її обіймає.

Джордж Савіл Галіфакс

Посади часто змінюють норови.
Мігель де Сервантес Сааведра

Той хто вважає себе недостойним свого місця, буде недостойним його.
Джордж Савіл Галіфакс

Щоразу, коли я призначаю когось на вищу вакантну посаду, 
отримую сотню невдоволених і одного невдячного.

Людвік XIV

Не завжди є високим той, хто займає високу посаду, і не завжди низьким є  той, 
хто займає низьку посаду.

Чарльз Діккенс

Не турбуйся про те, що не обіймаєш високої посади. Зваж, чи вартий ти того, 
щоб її обіймати. Не турбуйся про те, що тебе не знають. 

Зваж, чи вартий ти того, щоб бути знаменитим.
Конфуцій

ПРО ПРАВИЛА
Діяти без правил – найважче і найбільш стомлююче заняття на світі.

Алессандро Манзоні

Людина без чітких правил, як правило, безхарактерна, якби у неї був стійкий характер, 
вона б відчула, наскільки необхідні для неї правила.

Нікола Себастіан Шамфор
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Просто неймовірно, наскільки можуть пошкодити правила, 
якщо привести все в повний порядок.

Георг Крістоф Ліхтенберг

Правила створюються для того, щоб дурні їх виконували, 
а розумні – знаходили винятки.

Володимир Канівець

Правила необхідно порушувати, інакше не отримаєш від них ніякого задоволення.
Еріх Марія Ремарк

Правил без винятків не існує, але винятки не заперечують правила.
Луцій Анней Сенека

Навчання – це вивчення правил; досвід – це вивчення винятків.
Авторство не встановлено

Дві помилки не утворюють правила.
Англійське прислів’я

ПРО ПРАВА
Ми маємо право мати право.

Лариса Олексієнко

Право – це все істинне і справедливе.
Віктор Марі Гюго

Права без обов’язків – то сваволя.
Леся Україна

Зворотна сторона будь-якого права – це завжди обов’язок.
Симона де Бовуар

Людські права се ті, які належать кожній людині. Окроме, а громадські – ті, 
що стосуються до цілої громади людей. Запевне, і ті і другі дуже тісно сплетені 

межи собою.
Леся Українка

Усвідомлення права розвиває усвідомлення обов’язку.
Віктор Гюго

Здається, люди більше протестують, коли їхні права злегка зачеплять, ніж коли їх на-
сильно позбавляють всіляких прав. У першій ситуації їх ошукали,  в іншій – 

вони поступились більшій силі.
Фукідід

Право – це мистецтво добра і справедливості.
Антична мудрість

Люди не можуть дати силу праву, тому дали силі право.
Блез Паскаль
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Найвище право часто є найвищим злом.
Теренцій

Найвище право – найвища несправедливість.
Марк Туллій Ціцерон

Правом володіє той, на чиєму боці сила; межі нашої сили – наші закони.
Йоган Фрідріх Шиллер

ПРО ПРАВОСУДДЯ
Правосуддя – це основа усіх суспільних благ.

Поль Анрі Гольбах

Навіть найбільш обґрунтоване переконання нічого не важить на вагах правосуддя.
Готхольд Ефраїм Лессінг

Не ховайте озлоблених у тюрми – вони самі собі тюрма.
Павло Тичина

Нехай зло втікає з лави підсудних, йому ніколи не вдасться уникнути правосуддя, 
тому що винуватиць – сам собі кат.

Луцій Анней Сенека

ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Справедливість – це відповідність дій приватних осіб перед суспільним благом.

Клод Адріан Гельвецій

У більшості людей любов до справедливості – це лише страх постраждати 
від несправедливості.
Франсуа де Ларошфуко

В молодості думаєш: найменше, що ти маєш право очікувати з боку інших, 
це справедливість. У зрілому віці переконуєшся, що це – найбільше.

Марія Ебнер-Ешенбах

Справедливість настільки ж залежна від моди, як і краса.
Блез Паскаль

Справедливу людину цінуй більше, ніж рідну.
Антісфен

Усе справедливо в любові й на війні.
Англійське прислів’я

Бути справедливим у думках – це ще не означає бути справедливим на ділі.
Арістотель

Коли зникає справедливість, не залишається нічого, 
що могло б надати цінності нашому життю.

Іммануїл Кант
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Моральні якості справедливої людини цілком заміняють закони.
Менандр

Люди вирішили, що сила – це справедливість, 
бо не змогли зробити сильною справедливість.

Блез Паскаль

Якби сила поєдналась зі справедливістю, 
то чи міг би бути могутнішим якийсь інший союз?

Есхіл

Справедливість має бути сильною, а сила має бути справедливою.
Блез Паскаль

Більшість голосів не може бути важелем справедливості.
Йоган Фрідріх Шиллер

Перша нагорода за справедливість – усвідомлення того, що ми вчинили справедливо.
Жан-Жак Руссо

Справедливість без мудрості багато значить,
 мудрість без справедливості не значить нічого.

Марк Туллій Ціцерон

Бути милосердним набагато легше, ніж бути справедливим.
Артуро Граф

Бути добрим зовсім неважко, важко бути справедливим.
Віктор Марі Гюго

ПРО СУСПІЛЬСТВО
Суспільство нині – цивілізована орда, що складається з двох могутніх племен: 

тих, що недоїдають, і тих, що нудьгують.
Джордж Ноел Гордон Байрон

Людина поза суспільством – або бог, або звір.
Арістотель

Щоб потрапити в краще суспільство, потрібно годувати, 
розважати або обурювати людей.

Оскар Уальд 

Суспільство не повинно нічого вимагати від того, хто нічого не чекає від суспільства.
Жорж Санд

Людина має значення для суспільства лише настільки, наскільки вона служить йому.
Анатоль Франс

Людина в суспільстві – невільник, 
який може лише скаржитися на тяжкість і незручність своїх кайданів.

П’єр Буаст
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Суспільна думка управляє людьми.
Блез Паскаль

Позасуспільна людина не може бути моральною.
Франсуа Вольтер

У самотності людина не вижила б. Усе те, що вона потребує, 
вона отримує лише завдяки суспільству.

Авіценна

ПРО УКРАЇНУ І УКРАЇНЦІВ
Без верби і калини нема України.

Українське прислів’я

Україно! Ти для мене диво!
Василь Симоненко

Ми сміємося і будемо сміятися, бо живемо повнокровним життям, 
разом зі своїм веселим, дотепним, талановитим народом.

Остап Вишня

Коли зійдуться три українці, то це вже хор.
Олександр Довженко

Там, де є українці, там завжди є мистецтво.
Юрій Липа

На два українці – три гетьмани.
Українське прислів’я

Нема на світі України,
Немає другого Дніпра.

Тарас Шевченко

ПРО ЧЕСТЬ
Честь – це зовнішня совість, а совість – внутрішня честь.

Артур Шопенгауер

Істинна честь не може терпіти неправди.
Генрі Філдінг

Чесний покриву не потребує.
Леся Українка

Торгуючи честю, не розбагатієш.
Люк де Клоп’є Вовенарг

Ми не маємо права на життя, коли загинула честь.
П’єр Корнель
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Честь не забрати, але можна загубити.
Антон Павловіч Чєхов

Справжня честь – це постанова самому собі за будь-яких обставин 
діяти тільки з огляду на корисність для людей.

Бенджамін Франклін

Немає честі нападати ззаду.
Леся Українка

З усіх дарів світу залишається тільки добре ім’я, 
і горе тому, хто не залишить навіть цього.

Сааді

Люди вільні, благородні, освічені, які живуть в достойному суспільстві, від самої 
природи наділені інстинктом і прагненням, які націлюють їх на благочинні вчинки 

і відволікають від гріха: цей інстинкт називається честю.
Франсуа Рабле

Побожні люди стримуються від аморальних вчинків через страх, 
люди честі – через презирство до них.

Джозеф Аддісон

Той, хто вимагає оплати за свою чесність, найчастіше продає свою честь.
Люк де Клап’є Вовенарг

Честь як дорогоцінний камінь: найменша плямка позбавляє її сяйва
і знецінює її до нуля.
Едмон П’єр Бошек
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74. Законодавство України про судову та правоохоронну діяльність. – К., 2001.
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92. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За 
ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001.

93. Нове законодавство України / Укл. Ю. П. Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003.
9 4 .  Р о м о в с ь к а З. В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: 

Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
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3. Адміністративне право / За ред. Ю. П. Битяк. – X., 2000.
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6. Банківське право України: Навч. посіб. / За ред. А. О. Селіванова. – К., 2000.
7 .  Б а с а й  В. Короткий словник кримінально-правових термінів. – Івано-Франківськ, 1999.
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37. Ка р м а н о в  Є. В. Банківське право України: Навч. посіб. – X., 2000.
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41. Ке л ь м а н  М. С., М у р а ш и н  О. Г., Х о м а Н. М. Загальна теорія держави та права. 
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51. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. – К., 1999.
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посіб. (станом на 01. 06. 2002 р.). – X., 2002.
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посіб. – К., 2002.
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К.: Атіка, 2002.
65. М а т и ш е в с ь к и й П. С. Кримінальне право України. – К., 2001.
66. М е л ь н и к   П. В., Ц и м б а л  П. В. Судова система України. – Ірпінь, 2000.
67. М и х е є н к о  М. М., М о л д о в а н  В. В., Ш и б і к о В. П. Кримінально-процесуальне 
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68. М і р о ш н і ч е н к о М. І., М і р о ш н і ч е н к о В. І. Історія вчень про державу і право: 

Навч. посіб. – К.: Атіка, 2001.
69. М у з и ч е н к о П. П. Історія держави і права України: Навч. посіб. – 4-те вид., стереот. 

– К.: Т-во «Знання», 2003.
70. М у с і я к а В. Л., Т к а ч е н к о Г. П. Закон України «Про вибори Президента України»: 

Науково-практ. коментар. – X., 1999.
71. Н а в р о ц ь к и й  В. О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – 

К., 2001.
72. Н а р о в л я н с ь к и й О. Д. Дидактичні матеріали з основ правознавства. – К., 1999.
73. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Ред. кол.: Г. Л. Зна-

менський, Д. Х. Ліпніцький, В. К. Мамутов та ін. –  К., 2004.
74. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За заг. ред. В. В. Мед-

ведчука. – К., 2004.
75. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05. 04. 2001 р. – К., 

2002.
76. Н і к о л а є в а  Л. В., С т о р ц е в О. В. та ін. Підприємницьке право: Навч. посіб. – К., 

2001.
77. О н и с ь к о  С. М., То ф ан І. М. Податкова система: Підручник. – Львів, 2004.
78. О н і щ е н к о  Н. М. Правова система: проблеми теорії. – К., 2000.
79. О р л ю к О. П. Банківська система України. Правові засади організації: Навч. посіб. – 

К., 2003.
80. О р л ю к  О. П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства: 

Монографія. – К., 2003.
81. Основи конституційного права України: Підручник / За ред. В. В. Копєйчикова. – Вид. 

2-ге, доп. – К., 1998.
82. Основи трудового права: Навч. посіб. / За ред. П. Д. Пилипенка. – Львів, 2004.
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83. О у е н з  К. Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей: Навч. посіб.: Пер. з 
англ. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002.

84. Офіційні типові форми договорів / Уклад.: Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук. – К.: 
Юрінком Інтер, 2003.

85. П а с т у х о в  В. П., П е н ь к і в с ь к и й В. Ф. Основи правознавства: Навч. посіб. – К., 
2000.

86. П і д о п р и н о г а  О. А., Х а р и т о н о в Є. О. Сімейне право України: Підручник. – К., 
2003.

87. Податкове право: Навч. посіб. / За ред. М. П. Кучерявенка. – К., 2003.
88. Популярна юридична енциклопедія. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
89. Права громадян України: Запитання – відповіді: Довідник / Упоряд. П. П. Орленко. – 

К., 2000.
90. Правова енциклопедія школяра / Авт. кол.: В. В. Головченко, В. С. Ковальський, 

В. А. Довбня, Л. О. Лоха. – К., 2004.
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