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Вступ
Новітня епоха — це не лише епоха надсучасних технологій, а й епоха права. Саме 

за допомогою правових норм регулюються складні соціальні відносини, формуються 
закони й правила життя людей у суспільстві, підтримується й забезпечується мир 
та стабільність на нашій планеті, виховується нове покоління, твориться добро та 
справедливість. Для того, щоб норми права були реальними та дієвими, необхідно, 
аби не лише фахівці-юристи, але й кожна людина орієнтувалася у правовому полі.

Великого значення нині набувають правова освіта та правове виховання, які 
формують правову культуру і правову свідомість. 

Щоб захистити свої права, потрібно їх знати. І не лише знати, а й уміти засто-
совувати правові знання. Важливо намагатися не тільки засвоїти певний обсяг ін-
формації, але й розвинути практичні навички — адже вам доведеться вирішувати 
правові питання у власному житті, поширювати правову освіту у своєму соціально-
му середовищі.

У підручнику ви знайдете цікаву й корисну інформацію про права і свободи лю-
дини в різних сферах її життєдіяльності, вправи та ситуаційні завдання, які допомо-
жуть вам краще зорієнтуватися у світі права.

Мета курсу — створення умов для формування елементів правової культури, 
правових орієнтирів та правомірної поведінки учнів.

Завданнями, реалізація яких забезпечить досягнення окресленої мети, є:
 f ознайомити учнів із правом, його важливою роллю в житті суспільства, клю-

човими поняттями і термінами юридичної науки;
 f сприяти формуванню фундаментальних цінностей, таких як права та сво-

боди людини і громадянина, демократія, активна громадянська позиція та 
ін., що складають основу демократичної правової держави і громадянського 
суспільства в Україні;

 f виробити в учнів уміння використовувати правові знання для реалізації 
і захисту своїх прав, свобод та законних інтересів; оцінювати й регулювати 
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свої взаємини з іншими; здійснювати вибір моделі поведінки у повсякденних 
життєвих ситуаціях, орієнтуючись на норми права, що стосуються неповно-
літніх; опрацьовувати окремі положення нормативно-правових актів; засто-
совувати на правовому матеріалі критичне мислення, аналіз і синтез, оцінку, 
рефлексію, уміння спілкуватись, дискутувати, розв’язувати проблеми; сфор-
мувати навички правомірної поведінки; 

 f прищепити дев’ятикласникам інтерес до права, заохотити їх до свідомого ви-
користання, застосування й дотримання правових норм.

Курс складається із таких розділів:
Розділ 1. Основи теорії держави і права.
Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність.
Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави.
Розділ 4.  Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових і криміналь-

них правовідносин. 
Розділ 5. Якщо право — це професія.

Рубрика «Очікувані результати» містить коротко сформульовані основні тези па-
раграфів.

У кінці кожного параграфа подано «Інтерактивні завдання» , які допоможуть 
успішно опрацювати й засвоїти навчальний матеріал, а також застосувати набуті 
теоретичні знання на практиці.

У рубриці  «Цікаво знати» вміщено довідкову інформацію, яка може бути ко-
рисною кожному, хто цікавиться правовими науками.

Рубрика  «Електронний додаток» пропонує зображення, відеоматеріали, тек-
сти, схеми, завдання, тести, нормативно-правові акти й багато цікавого і корисного, 
що можна використовувати як на уроці, так і для роботи вдома. На допомогу вчите-
лю подано календарно-тематичне планування з «Основ правознавства» для 9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів.

Вивчення предмета на сучасному етапі неможливе без застосування електро-
нних джерел інформації, таких як: 

 f сайт Верховної Ради України (тут можна знайти всю нормативну базу держа-
ви та ознайомитися з роботою Верховної Ради);

 f сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (Кабіне-
ту Міністрів України, міністерств, Конституційного Суду України та інших 
судів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини);

 f сайти міжнародних організацій: ООН, Ради Європи, Європейського суду 
з прав людини, ОБСЄ;
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 f сайти недержавних правоосвітніх та правозахисних організацій (Українська 
Гельсинська спілка з прав людини, Міжнародний комітет із захисту прав лю-
дини, Харківська правозахисна група, Освітній дім прав людини в Чернігові…);

 f сайт Вікіпедії та інші.
Корисні поради, інформацію про права людини та дитини, цікаве про законо-

давство, медіаресурси з правознавства, електронні посібники ви можете знайти на 
персональному сайті С. Ратушняка: http://livebytherules.blogspot.com.

Структура посібника дає змогу вчителю самостійно комбінувати матеріали й бу-
дувати урок, більшою чи меншою мірою використовуючи практичні та інтерактив-
ні вправи, завдання для розвитку критичного мислення, кооперативного навчання 
тощо, на власний розсуд визначати необхідні методики для максимально якісних 
результатів з огляду на можливості, знання, й нахили учнів.

Наприкінці кожного параграфа подано 
шість «Завдань та запитань  (домаш-
ніх завдань)» відповідно до шести рівнів 
освітніх цілей, які застосовують педагоги 
для визначення розвитку в учнів навичок 
мислення (за систематикою Блума). Відпо-
відно кожні запитання під №:

1)  сприяють засвоєнню знань (від-
творення чи розпізнавання інфор-
мації, фактичні відповіді);

2)  забезпечують розуміння фактів, 
правил і принципів (розуміння та 
інтерпретація, перетворення);

3)  спрямовані на формування нави-
чок використання (здатність ви-
користовувати інформацію та застосовувати знання в нових умовах);

4)  формують здатність аналізувати ситуації, явища, події (ідентифікація ча-
стин та встановлення співвідношень, визначення суттєвих деталей та отри-
мання можливостей відкривати, винаходити й розрізняти складові частини 
ситуацій чи інформації);

5)  розвивають уміння синтезувати (створення цілісної картини з окремих ча-
стин);

6)  навчають оцінювати (встановлення чи використання вже відомих крите-
ріїв, здатність визначати цінність чи можливість ефективного застосування 
інформації згідно з цими критеріями, аргументація оцінки).

Оцінювання

Синтез

Використання

Аналіз

Розуміння

Знання

Систематика освітніх цілей
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У кінці посібника в «Додатках» подано скорочені варіанти Загальної деклара-
ції прав людини, Конвенції про права дитини, розділу ІІ Конституції України, що 
дає змогу кожному попрацювати з першоджерелами.

Завершується посібник «Технологіями та методами роботи на уроках 
правознавства», де подано правила проведення занять, названо різноманітні до-
цільні методи та види ефективних вправ. 

Успішне засвоєння курсу забезпечить виконання поставлених завдань і сформує 
в кожного учня почуття свідомого громадянина. 

Бажаємо успіхів!

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

—  Цікаво знати, 
додатковий матеріал.

— Пригадайте.

— Електронний додаток.

— Інтерактивні завдання.

— Працюємо у парах.

— Працюємо у групах.— Висновки.

— Домашнє завдання.



Основи теорії 
держави і права

РОЗДІЛ I

§1. Право і закони в житті людини
Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:
zzназивати найдавніші правові пам’ятки в історії людства;
zzпояснювати причини й значення виникнення держави і права, роль права 
в житті суспільства;
zzвисловлювати власну думку щодо вивчення предмета.

1.1. Коли, як і чому виникають правила і закони?

�� Пригадайте з курсів історії, які ви знаєте найдавніші правила, що регулювали 
відносини між людьми за первісних часів.

Першими правилами були обряди, 
ритуали, звичаї. Ритуали та обряди вста-
новлювали правила поведінки між пер-
вісними людьми. 

Неспроможність людини пояснити 
ряд природних явищ призвела до виник-
нення віри в існування надприродних 
божественних явищ і, з часом, до релігій-
них культів та правил.

Згодом формуються звичаї та мораль-
ні норми. Звичаї виникають у формі за-
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борон, дозволів, зобов’язань, табу. Звичаї регулювали всі життєві ситуації, — від госпо-
дарської діяльності до сімейних відносин та відносин між членами роду.

Первісна мораль базувалася на поняттях «добра» і «зла». 
Правила поведінки між людьми виникають тому, що:

 f з’являється необхідність упорядкування відносин між людьми у різних жит-
тєвих ситуаціях шляхом встановлення певних норм (правил, стандартів);

 f з’являється необхідність регулювання поведінки конкретної людини у кон-
кретних випадках;

 f правила спрямовували діяльність людей на створення умов для життя 
й звільняли від постійного страху перед навколишнім світом.

Таким чином, із появою та розвитком людського суспільства формуються та роз-
виваються правила поведінки людей. Протягом тисячоліть одні правила змінювали-
ся, розвивалися і застосовуються донині, інші відмерли й залишили лише свій слід 
в історії.

�� Пригадайте з курсів історії, які правила регулювали відносини у стародавньо-
му Єгипті, Передній Азії, стародавніх Індії, Китаї та Греції. Коли і чому вони 
з’явилися?

На світанку історії людства, у період первіснообщинного ладу, коли ще не було 
поділу суспільства на соціально неоднорідні верстви, основою організації був рід — 
об’єднання кровних родичів. Такому соціальному об’єднанню були властиві: спільна 
організація праці (полювання, збиральництво); спільна власність на засоби вироб-
ництва (спільні знаряддя праці); перерозподіл «доходів» (все необхідне, що здобува-
лося для життя, здавалося в «загальний котел»); посади вождя, старійшини були ви-
борними, змінними, матеріально посада не заохочувалась — це були найповажніші 
та найдосвідченіші люди. Влада базувалася на їхньому авторитеті та добровільності 
членів роду; найважливіші питання вирішувалися зібранням усіх членів роду, тобто 
влада належала не окремим людям, а суспільству в цілому, без створення спеціаль-
них органів. 

��Отже, влада та суспільство співпадали. 

�� Соціальні стосунки між людьми у додержавному суспільстві регулювали мо-
нонорми, єдині специфічні норми, що містили в собі норми моралі, релігії, 
права. Мононорми мали універсальний характер, тобто регулювали будь-які 
стосунки та питання. Складалися вони стихійно, в міру потреб, без участі спе-
ціально створених для цього органів. Вони існували у формі норм релігії та 
моралі, міфів, обрядів, традицій, звичаїв, табу тощо. Певний вплив на врегу-
лювання соціальних відносин мали й авторитет вождя та кровноспоріднені 
зв’язки.
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Розвиток родових общин призвів до зміни організації влади: 
 f змінилося становище вождів та старійшин: їхня влада стає спадковою, вони 

перестають працювати, займаються лише керівною діяльністю, одноосібно 
приймаючи рішення з важливих питань, не враховуючи думки роду чи пле-
мені; 

 f рада вождів, яка ще донедавна обирала вождя, відходить на другий план, 
а на перший висувається дружина вождя;

 f протягом певного часу посада вождя перетворюється на посаду правителя, 
його оточення — у радників та намісників, а дружина — у військо. 

��Отже, влада поступово починає відділятися від суспільства (влада та сус-
пільство перестають співпадати). Публічна влада для управління населенням 
має апарат управління (чиновники) та примусу (поліція, в’язниці, армія).

Таким чином, держава з’являється у результаті складних змін в економічному 
житті суспільства, поступового відособлення верстви людей, які зосередили у своїх 
руках управлінські функції. 

Задля підтримки своєї влади й впорядкування відносин у державах правителі 
встановлюють загальнообов’язкові для всіх правила, які ми сьогодні називаємо «за-
конами».

�� Археологи та науковці знайшли й розшифрували кілька 
таких «законів», які діяли у стародавні часи: 

Звід законів Хаммурапі, або Кодекс Хаммурапі — один 
з найдавніших і найкраще збережених законодавчих кодек-
сів стародавнього Вавилону, створений близько 1789 року 
до н. е. за наказом вавилонського царя Хаммурапі. (https://
uk.wikipedia.org/wiki/Закони_Хаммурапі).
Закони Ману — пам’ятник давньоіндійської літератури, 
збірник настанов благочестивому індійцеві для виконання 
ним свого громадського, релігійного і морального обов’язку.  
(https://uk.wikipedia.org/wiki/Ману-Смріті).
Закони Дванадцяти таблиць 451–449 до н. е. — закони від народу у Стародав-
ньому Римі, які регулювали практично усі галузі життя. (https://uk.wikipedia.org/
wiki/Закони_Дванадцяти_таблиць).
Визначним збірником стародавнього права є «Руська Правда», складена в Ки-
ївській державі у XI–XII ст. на основі звичаєвого права. «Руська Правда» містить 
норми кримінального, спадкового, торговельного і процесуального законодавства. 
(https://uk.wikipedia.org/wiki/Руська_Правда).

 
 Ілюстрації, історія прийняття та зміст законів.
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1.2. Причини виникнення держави і права

Основними причинами виникнення держави та права є:
1) Необхідність єдиного керівництва суспільством (удосконалення керу-

вання суспільством). В основі лежить закон зростаючих різновидів форм діяльності 
людини як наслідок постійного росту потреб, що призвело до: 

 f трьох великих суспільних поділів праці (виокремлення скотарства, ремесла, 
виникнення торгівлі); 

 f появи приватної власності на засоби виробництва (поліпшення знарядь пра-
ці збільшує продуктивність праці. З’являються надлишки, що неминуче тяг-
не за собою розшарування суспільства на бідних та заможних); 

 f утворення класів (класи — великі групи людей, що різняться за наявніс-
тю чи відсутністю у їхніх руках приватної власності на засоби виробництва). 
Приватна власність потребує захисту шляхом створення законів, судів, армії 
тощо. Для їхнього утримання вводяться податки.

У результаті на зміну суспільній владі приходить політична.
2) Необхідність підтримання суспільного порядку. Неспроможність сус-

пільної влади первісного суспільства надалі регулювати відносинами між класами 
(як організація влади, так і методи та прийоми прийняття рішень, важелі впливу 
стають недієвими: правий той, у кого за спиною сила, раб працює на плантації під 
вартою наглядача, селянин платить податки під загрозою фізичної розправи тощо) 
зумовила необхідність встановлення та підтримання єдиного порядку, оформлення 
товарно-грошових відносин, пом’якшення та вирішення протиріч між різними вер-
ствами населення шляхом узаконення.

3) Необхідність організації захисту та ведення військових дій. Перехід 
від кочового до осілого способу життя сприяв збільшенню чисельності та щільнос-
ті населення. Виникають проблеми щодо врегулювання стосунків, вирішення су-
перечок між племенами, сфери життєдіяльності яких перетинаються в результаті 
цих змін. Постають питання захисту кордонів, збільшення території, для виконання 
яких лише держава могла зорганізувати все населення.

Виникненню держави також сприяли такі фактори, як 
 f психологічний, 
 f культурний, 
 f духовний, 
 f освітній, 
 f кліматичний, 
 f економічний та інші. 

��Отже, держава виникає як результат процесів, які відбувалися в суспільстві, 
реагуючи на розвиток його потреб.
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1.3. У чому призначення права

Призначення права слід розглядати у трьох аспектах:
 f за допомогою права регулюються відносини в суспільстві (вирішуються 

проблеми, спори та конфлікти; підтримуються порядок і стабільність тощо);
 f за допомогою права суспільство розвивається (вирішуються різноманітні 

завдання; право забезпечує прогрес у суспільному розвитку взагалі, підтри-
мується мир і взаємовідносини між державами, народами, групами людей 
тощо);

 f право надає кожній людині можливості для існування й самореалізації 
(кожна людина визначає для себе певні цінності й орієнтири, вибирає свою 
модель поведінки, має рівні можливості тощо).

 b  1)  «Мозковий штурм». Висловіть свої думки щодо власних асоціацій із термі-
нами: «правила», «право», «закони».

 2) Актуалізація знань:
 VЧи порушував хтось щодо вас певні правила?
 VЯкщо так, то що ви відчували?
 VЧи порушуєте ви правила?
 VЯкщо так, то що ви відчуваєте (відчували)?
 VЩо відчували, на вашу думку, ті люди, щодо яких ви порушували пра-
вила?
 VЯкі наслідки мали такі порушення?

 _ 3)  Об’єднайтеся у групи та обговоріть такі питання:
 VНавіщо потрібні правила?
 VДе і чому діють правила?
 VДе і чому правила порушуються?
 VЯкі наслідки для держави, родини, окремої людини має дотримання чи 
порушення правил?

 4)  Опрацюйте одну чи кілька історичних пам’яток права (можлива робота 
в групах, парах, рядах (інформація на електронному диску або в мережі 
internet)). 

 VВизначте найважливіші норми цих законів.
 VЧиї інтереси захищали ці закони? 
 VЯк вирішувалися конфлікти та спори у цих законах? 
 VЯкі види покарань передбачали ці закони за порушення?

 M Завдання та запитання 
1. Що таке правила?
2. Вкажіть причини виникнення держави та права.
3. Спрогнозуйте ситуацію у вашій школі, якби у ній не існувало правил.
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4. Проаналізуйте, як розвиток родових общин призвів до зміни організації 
влади.

5. Як, на вашу думку, можна запобігти порушенню норм права людьми?
6. Оцініть, яку роль відіграють правила та право для держави, людини, вас.

§2. Загальна характеристика держави  
та державної влади

Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:
zzпояснювати та застосовувати поняття «держава», «державна влада»;
zzназивати основні ознаки держави, державної влади;
zzхарактеризувати функції держави.

2.1. Поняття та ознаки держави

Практично все населення планети живе у тій чи іншій державі. Кожна людина 
у повсякденному житті взаємодіє з державою, перебуває у постійному тісному зв’яз-
ку з нею. 

Держава як організація має свої ознаки, що відрізняють її від інших організацій.
Ознаками держави є:

Ознаки 
держави

Наявність органів 
державного  

примусу

Територія 
і населення

Право 
(законодавство)

Грошова 
система

ПодаткиСуверенітет

Публічна 
влада

Формальні 
реквізити  

(державні символи)

 f Територія і населення. Держава є єдиною універсальною, специфічною 
організацією на території країни. Під її впливом перебуває все населення; 
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держава встановлює адміністративно-територіальний поділ країни, інститут 
громадянства.

 f Публічна влада. Влада, яка не співпадає з населенням, проте виступає від 
його імені, забезпечує державний примус у вигляді органів державної влади 
(законодавчі, виконавчі, судові…)

 f Податки. Обов’язкові платежі на користь держави від громадян, підпри-
ємств, організацій, установ, необхідні для функціонування держави (утри-
мання державного апарату, медицина, освіта, культура тощо).

 f Наявність органів державного примусу (армія, поліція, служби безпеки 
держав тощо). Лише держава (її органи) наділена повноваженнями засто-
совувати примус до всіх без винятку осіб, які перебувають на її території: 
громадян, осіб без громадянства, іноземців.

 f Право. Держава встановлює загальнообов’язкові правила поведінки, дово-
дить їх до людей, забезпечує дотримання, вимагає виконання, а в разі пору-
шення застосовує примус.

 f Грошова система. 
 f Формальні реквізити — державні символи (Державна символіка — за-

сіб ідентифікації суверенної держави і суб’єкта влади в системі внутрішніх 
і міжнародних відносин, яка являє собою законодавчо закріплені символи — 
Державний Герб, Державний Прапор та Державний Гімн).

 f Суверенітет (фр. souveraineté — найвища влада). Здатність держави про-
водити самостійну внутрішню і зовнішню політику. Влада держави поширю-
ється на всі організації, на всіх осіб, які перебувають у країні (органи влади 
приймають обов’язкові для всіх закони, встановлюють податки тощо). На 
міжнародній арені держава самостійно приймає рішення щодо напрямів зов-
нішньої політики, вступу до міжнародних організацій, встановлення полі-
тичних та економічних зв’язків з іншими державами. 

�� Суверенітет буває повний та обмежений. Буває добровільно обмеже-
ний (за угодою Б. Хмельницького з Московією, в обмін на військову допомо-
гу, Українська козацька держава зобов’язувалась не вступати у дипломатич-
ні відносини з Польщею, Туреччиною) та примусово обмежений (в Іраку 
станом на 2002 р., за рішенням Ради Безпеки ООН, продаж нафти відбувався 
лімітовано за встановленими квотами під закупівлю продуктів харчування 
тощо; було заморожено закордонні активи; практично повністю вже багато 
років не працювала цивільна авіація на міжнародних авіарейсах).

��Отже, з огляду на вказані ознаки визначення сучасних держав можуть бути 
такі:
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Держава — суверенна, універсальна організація політичної влади, покликана за-
безпечувати нормальну життєдіяльність людей, яка має свою територію, апарат 
примусу, створює право та стягує податки, необхідні для здійснення своїх функцій.

Держава — це політична цілісність, що утворюється спільнотою, закріплена на 
певній території, де підтримується юридичний порядок.

Держава — особлива організація політичної влади, що існує у суспільстві, за допо-
могою якої здійснюється управління загальносуспільними та місцевими справами.

Держава — це специфічна, політико-територіальна організація, що виражає інте-
реси населення.

2.2. Функції держави: поняття та види 

Функції держави (функція — лат. functio — виконання) — основні напрями ді-
яльності держави для управління суспільством.

Держава виконує свої функції протягом усього часу існування. На різних етапах 
еволюції людства держави виконували різні функції залежно від розвитку економіч-
ного та політичного, розвитку суспільства, історичного типу тощо. Функції держави 
тісно пов’язані з характеристиками держави, її формою та типом. Із еволюцією дер-
жави змінюються і її функції.

За сферами політичного напряму (за сферами діяльності) функції держави поді-
ляють на:

 f Внутрішні — здійснюються в межах держави і характеризують її внутріш-
ню політику. Розрізняють: 

а)  регулятивну (врегулювання стосунків у суспільстві, забезпечення ді-
яльності органів держави, самоврядування); 

б)  економічну (регулювання економічного розвитку держави, розробка 
економічних проектів, організація праці населення, податки тощо); 

в)  соціальну (охорона та реалізація прав і свобод громадян, охорона здо-
ров’я, соціальне забезпечення, соціальний захист населення, соціальна 
допомога, пенсії, пільги, компенсації тощо); 

г)  культурно-освітню (забезпечення розвитку закладів науки, культу-
ри, освіти з метою підвищення рівня розвитку громадян).

 f Зовнішні — здійснюються за межами держави, на міжнародній арені і ха-
рактеризують зовнішню політику. Розрізняють:

а) оборонну (захист кордонів, території, цілісності, суверенітету держави); 
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б)  зовнішньополітичну (співробітництво з іншими державами, під-
тримка миру, участь у міжнародних організаціях, миротворчих опера-
ціях, боротьба з тероризмом); 

в)  зовнішньоекономічну (укладення економічних договорів про торгів-
лю і співробітництво між державами, участь у міжнародних економіч-
них організаціях, співпраця в галузі охорони екології тощо); 

г)  зовнішньо-культурну (обмін культурними надбаннями: музеї, ви-
ставки, театри, живопис, музика, кіно).

За сферами суспільного життя розрізняють функції: 
 f економічні — розвиток економіки, підприємництва, введення та зміна подат-

ків; 
 f соціальні — охорона прав і свобод громадян, забезпечення їх реалізації;
 f політичні — охорона суверенітету, організація політичних відносин з ме-

тою забезпечення життєдіяльності; 
 f ідеологічні — всебічний розвиток науки, культури, освіти з метою форму-

вання суспільної свідомості. 

2.3. Державна влада

Влада — здатність та можливість одних осіб (груп людей, партій...) впливати на 
інших за допомогою різних важелів (волі, авторитету, права, насилля). 

Тобто, це можливість теоретичного обґрунтування думок та ідей і практичне їх 
впровадження. Ті особи, які мають владу, керують підлеглими, видають накази, 
спрямовують їхню діяльність, а в разі непокори мають можливість застосувати при-
мус (силу). Наявність влади у суспільстві цілком нормальне необхідне явище, адже 
за допомогою влади забезпечується функціонування людської спільноти, держави, 
підтримується порядок, законність, регулюється широке коло відносин. Здійснення 
влади — це завжди двосторонній процес, процес взаємодії того, хто має владу, та 
підвладного (підвладних) йому осіб.

Владу, яка регулює стосунки між людьми, називають соціальною. Різновида-
ми соціальної влади є: релігійна, батьківська, партійна, державна, політична, влада 
народу, вчительська тощо. Особливе місце серед видів соціальних влад займає дер-
жавна влада.

Державна влада — це управління суспільством органами держави в межах їх-
ньої компетенції. 

Це така форма суспільної влади, яка виражає волю економічно і політично панів-
ної спільноти і спирається на спеціальний апарат примусу, має монопольне право 
видавати закони й інші розпорядження, обов’язкові для всього населення.
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Основними ознаками державної влади є: 
f   �Верховенство — посідає найвище місце серед 

усіх інших видів влад та має панівне становище 
(наділена такими функціями, яких не має жодна 
інша влада).

f   �Легітимність — діє на законних підставах (на-
род обирає на основі законів про вибори).

f   �Загальність — поширюється на усіх осіб, що 
перебувають в межах кордонів цієї держави 
(громадяни держави, іноземці, особи без грома-
дянства).

f   �Суверенітет — незалежність від будь-якої іншої 
влади (здатність самостійно приймати закони, 
укладати договори, програми тощо).

f   �Публічність — владу здійснюють спеціально 
створені органи (парламенти, міністерства, ві-
домства, суди, поліція...).

f   �Універсальність — має вплив на всі найважли-
віші відносини в суспільстві.

f   �Обов’язковість — рішення органів державної 
влади є обов’язковими для виконання (невико-
нання тягне за собою державний примус — юри-
дичну відповідальність).

�� Терміни «орган державної влади» і «органи держави», що вживаються у на-
уковій літературі є взаємозамінними. Коли йдеться про органи держави, то 
звертається увага на організацію держави, коли ж мова йде про органи дер-
жавної влади, то мається на увазі сутність влади — її структурна організація. 
Відповідно, в демократичній державі органи державної влади поділяються 
на три гілки:

 � законодавчу,
 � виконавчу,
 � судову.

 
 Більш детальна інформація про гілки влади та їхню діяльність.

 b  1)  Прочитайте уривки із Конституції України та Декларації про державний су-
веренітет України. Про які ознаки держави йдеться?

 V«Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на за-
конодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та 
судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією 
Конституцією межах і відповідно до законів України» (Конституція 
України, ст. 6);

Ознаки  
державної влади

верховенство

загальність

публічність

легітимність

суверенітет

універсальність

обов’язковість
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 V«В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція 
України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відпо-
відати їй» (Конституція України, ст. 8);
 V«Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності 
і недоторканності покладаються на Збройні Сили України» (Конститу-
ція України, ст. 17);
 V«Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем 
проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий 
рік у порядку, встановленому законом» (Конституція України, ст. 67);
 V«Українська РСР розвивається як суверенна національна держава в іс-
нуючих кордонах» (Декларація про державний суверенітет України);
 V«Народ України — єдине джерело державної влади у республіці» (Де-
кларація про державний суверенітет України);
 V«Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спіл-
кування, активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпе-
ки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та євро-
пейських структурах» (Декларація про державний суверенітет України).

 2) Складіть таблицю «Ознаки держави».

Ознака Зміст

 3)  Проведіть дебати із заданої позиції на тему «Європейська конституція — 
шлях до обмеженого суверенітету?»

 4) Про які функції держави за сферами діяльності йдеться?
а)  Мінімальний розмір пенсії в Україні станом на 1 грудня 2016 р. стано-

вив 1247 грн;
б)  Загін патрульної поліції затримав чоловіка, що намагався викрасти 

автомобіль;
в)  За зверненням жителів вулиці міський голова розпорядився заборони-

ти будівництво автозаправної станції у житловій зоні;
г)  Верховна Рада України призначила суддів господарських судів;
ґ)  У зв’язку з низькою врожайністю зернових ВРУ прийняла закон про 

нульове ввізне мито на імпорт зерна;
д)  Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали науковця, 

який намагався передати матеріали, що містили державну таємницю, 
одному з іноземних дипломатів, акредитованому в Україні;

е)  У результаті спільної операції прикордонників та митників України 
було затримано групу нелегалів з Афганістану, яка намагалася потра-
пити до Німеччини;
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є)  Україна направила миротворчий батальйон до Іраку;
ж)  Україна і Польща уклали договір про економічне та культурне співро-

бітництво;
з)  Міністр закордонних справ України виступив у Раді Європи із заявою 

про осуд тероризму;
и)  На запрошення Міністерства закордонних справ України до України 

з гастролями приїздить італійська опера;
і)  Між урядом України та Європейським космічним агентством укладено 

угоду щодо співробітництва у сфері використання космічного простору 
в мирних цілях.

 5)  За допомогою методу «Прес» висловіть свої думки щодо здійснення сьо-
годні Україною як суверенною державою своїх функцій.

 M Завдання та запитання 
1. Що таке держава? Вкажіть ознаки держави.
2. Класифікуйте функції держави за різними критеріями.
3. Охарактеризуйте внутрішні та зовнішні функції держави.
4. Вкажіть та проаналізуйте основні риси державної влади.
5. Які, на вашу думку, функції держави є сьогодні пріоритетними?
6. Визначте рівень суверенітету сьогоднішньої України.

§3. Державний лад. Форми держави
Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:
zzпояснювати, що таке державний лад;
zzдавати визначення форми правління, політичного режиму і територіального 
устрою; 
zzпояснювати, які є їх види, давати їм загальну характеристику та наводити 
приклади.

3.1.  Поняття та загальна характеристика державного ладу.  
Поняття форми держави 

Державний лад — це система політико-правових, економічних, соціальних, адмі-
ністративних відносин, що встановлюється законодавством у державі, й організа-
ція державної влади.



19Основи теорії держави і права

Форма (лат. formal — структура, система організації) держави — це поєднання 
способу організації і здійснення державної влади, методів її здійснення та форм 
зворотного зв’язку органів держави з населенням.

Тобто форма держави — специфічна політична організація суспільства.
Вона характеризується:

 f способами організації верховної влади, 
 f принципами її взаємовідносин з іншими органами держави, 
 f населенням, 
 f методами здійснення політичної влади в державі. 

Форма держави дозволяє дати відповідь на питання: 
 f як формується влада у державі, 
 f якими органами вона представлена, 
 f який порядок їх утворення, 
 f який термін їхніх повноважень, 
 f які взаємовідносини глави держави, вищих органів законодавчої та виконав-

чої влади тощо.
У кожній країні форми держави мають свої особливості, характерні ознаки. 
Елементами форми держави є: форма правління, форма державного устрою, 

форма політичного режиму.

Елементи форми держави

форма правління форма державного 
устрою

форма політичного 
режиму

3.2. Види і загальна характеристика форм правління 

Форма правління — це спосіб організації верховної влади у державі, порядок її 
утворення та діяльності. Розрізняють монархію та республіку.

Форма правління

монархія республіка

обмежена парламентська

парламентська

дуалістична

президентська

змішана

необмежена

абсолютна
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Монархія (гр. monarchia — єдиновладдя) — форма правління, при якій верховна 
влада здійснюється одноосібно та є, як правило, спадковою. 

Винятки: Малайзія (монарх обирається через кожні 5 років) та Об’єднані Араб-
ські Емірати (влада здійснюється не одноособово, а колегіально — 7 чоловік).

Класичними ознаками монархії є:
 f довічне користування владою;
 f влада передається, як правило, у спадщину;
 f представництво у зовнішніх відносинах монарх здійснює за власним правом;
 f монарх не несе відповідальності ні перед ким за свою діяльність.

Сьогодні близько 1/6 усіх держав у світі є монархіями. Розрізняють такі види мо-
нархій: необмежена (абсолютна) та обмежена, чи конституційна (парламент-
ська, дуалістична).

Абсолютна монархія — вся влада в державі цілковито належить одній особі, без 
будь-яких обмежень.

Ознаками її є: 
 f в особі монарха зосереджена вся повнота влади (видає закони, очолює вико-

навчу владу, призначає її представників, здійснює судові функції); 
 f одноосібне правління без будь-яких обмежень; 
 f передавання влади у спадок; 
 f безстроковий характер; 
 f монарх не несе відповідальності перед державою, народом; 
 f монарх представляє державу не за дорученням, а за власним правом. 

Такими державами сьогодні є Оман, Саудівська Аравія, Кувейт.
Обмеженими (конституційними) монархіями є парламентська та дуалістична. 

Парламентська монархія — влада монарха обмежена за конституцією пред-
ставницьким органом — парламентом (Великобританія, Бельгія, Норвегія, Шве-
ція, Іспанія, Японія тощо).

Ознаки: 
 f уряд формується парламентом, а не монархом; 
 f уряд підзвітний парламенту, а не монарху, парламент може висловити недо-

віру уряду;
 f фактичним главою держави є прем’єр-міністр, лідер партії, що перемогла на 

виборах; 
 f влада монарха обмежена конституцією;
 f монарх підписує прийняті парламентом закони; 
 f монарх царствує, але не править (є главою держави із представницькими 

повноваженнями). 



21Основи теорії держави і права

Дуалістична монархія — державна влада має подвійний характер: юридично 
(конституцією) і фактично вона поділена між урядом, що призначається монар-
хом, та парламентом.

Ознаки: 
 f поряд з монархом існують представницькі органи влади із законодавчими та 

контролюючими функціями, що обираються народом; 
 f монарх може відправити парламент у відставку; 
 f монарх наділений переважно виконавчою владою; 
 f монарх має право вето на рішення парламенту; 
 f монарх має право видавати нормативно-правові акти; 
 f монарх призначає уряд та звільняє його; 
 f уряд відповідальний лише перед монархом (Монако, Лесото, Бутан, Йорда-

нія, Кувейт тощо).

Республіка (лат. respublica — суспільна справа) — форма правління, при якій 
вища державна влада належить обраним на певний строк органам влади. 

Для республіки характерні такі органи, як парламент, президент, уряд, і навпа-
ки, відсутній монарх. Історично республіка виникла в античну епоху. Проте най-
більшого розповсюдження із її сталими формами та ознаками набула у період капі-
талізму. Більшість сучасних держав стали республіками в результаті двох світових 
воєн, розпаду колоніалізму та революцій. Із 190 держав світу сьогодні близько 140 
є республіками.

Ознаками республіки є:
 f формування органів влади шляхом обрання (парламент, глава держави);
 f органи влади (законодавчі, виконавчі) діють протягом певного зазначеного в 

законодавстві терміну;
 f відповідальність глави держави у випадках, передбачених законодавством;
 f здійснення представництва інтересів держави главою держави;
 f обов’язковість рішень центральних органів влади для всіх інших державних 

органів;
 f звітність виборних органів перед населенням;
 f взаємовідповідальність держави й особи. 

Існують такі види республік: президентська, парламентська, змішана (пар-
ламентсько-президентська або напівпарламентська, президентсько-парламентська 
або напівпрезидентська).

Президентська республіка (США, Бразилія, Франція, Мексика, Єгипет тощо) — 
форма державного правління, при якій повноваження глави держави чи голови 
уряду належать президенту, посада якого є виборною.
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Ознаки: 
 f наділення президента повноваженнями глави держави та глави виконавчої 

влади; 
 f вибори президента загальним прямим чи непрямим голосуванням (термін, 

як правило, 4–5 років); 
 f відсутність відповідальності виконавчої влади перед парламентом (уряд відпові-

дальний перед президентом й не може бути усунутий достроково парламентом); 
 f президент формує, очолює і керує роботою уряду;
 f відсутня посада прем’єр-міністра (якщо існує, то він відіграє другорядну до-

поміжну роль);
 f президент призначає та звільняє з посад апарат виконавчої влади, суддів; 
 f президент, як правило, не може розпускати парламент; 
 f президент має право вето.

Президентська

ПарламентПрезидент

Уряд

Парламентська республіка (Болгарія, Угорщина, Індія, Чехія, Італія тощо) — 
форма державного правління, за якою верховна роль в організації державного 
життя належить парламенту.

Ознаки: 
 f парламент обирається населенням держави і йому належить верховна влада;
 f уряд формується партією чи коаліцією, що має більшість у парламенті; 
 f уряд відповідає перед парламентом, який може відправити його у відставку (ча-

сто недовіра одному члену уряду може призвести до відставки всього уряду); 
 f прем’єр-міністр офіційно не є главою держави, а є главою уряду та лідером 

партії (коаліції), що перемогла на виборах; 
 f президент (якщо він є) обирається лише парламентом або зборами вибор-

ців, і його компетенція дуже обмежена юридично чи фактично (часто функції 
президента бере на себе уряд);

 f президент є главою держави, а не главою уряду (не наділений правом впливу 
на політику уряду).

Парламентська

ПарламентПрезидент

Уряд
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Змішана республіка поєднує в собі ознаки президентської та парламентської рес-
публік. Ознаки: 

 f подвійна відповідальність уряду: перед парламентом та президентом; 
 f уряд формується президентом та парламентом (президент пропонує, уряд за-

тверджує парламент чи існує спільна процедура формування уряду); 
 f президент обирається на загальних виборах та має широкі повноваження; 
 f президент може здійснювати загальне керівництво урядом, який очолює 

прем’єр-міністр;
 f контроль за діяльністю уряду здійснюють і президент, і парламент;
 f президент призначає главу уряду за пропозицією парламентської більшості;
 f має право призупиняти рішення уряду, підписувати нормативно-правові 

акти, видані урядом, або відправляти їх на повторний розгляд уряду;
 f президент, як правило, є главою держави, а не главою виконавчої влади; 
 f президент має право розпуску парламенту, а парламент має право судового 

розслідування — імпічменту президента. 

Змішана республіка

ПарламентПрезидент

Уряд

Залежно від обсягу повноважень президента та парламенту розрізняють парла-
ментсько-президентські та президентсько-парламентські республіки.

Президентсько-парламентськими республіками є Уругвай, Колумбія, Росія, 
Португалія, де президент активно бере участь у життєдіяльності держави. 

У парламентсько-президентських республіках (Австрія, Україна, Ісландія, 
Ірландія) президент має ряд повноважень, які дозволяють йому втручатися у сус-
пільно-політичне життя держави, проте на практиці він ними здебільшого не ко-
ристується («сплячі повноваження»), а реальна влада перебуває в руках уряду та 
парламенту.

3.3. Форми територіального устрою держави: поняття і види

Форма територіального устрою держави — національно-територіальна та ад-
міністративно-територіальна організація державної влади, яка встановлює поря-
док взаємовідносин між центральними та місцевими органами влади.

Розрізняють прості (унітарні) і складні держави (федерація, конфедерація, ім-
перія).
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Форми територіального устрою

унітарні складні держави

федерація

конфедерація

імперія

Унітарна держава — це єдина централізована держава, яка складається з ад-
міністративно-територіальних одиниць, підпорядкованих центральним органам 
влади, які не мають ознак суверенітету.

Ознаками унітарної держави є: 
 f єдина система державних органів; 
 f єдине громадянство; 
 f єдина конституція і система законодавства; 
 f не входять державні утворення з ознаками державної незалежності (сувере-

нітету);
 f адміністративно-територіальні одиниці не мають права виходу зі складу уні-

тарної держави; 
 f у міжнародних відносинах є самостійним єдиним повноправним суб’єктом. 

Складна держава — держава, що складається з державних утворень, які мають 
ознаки державної незалежності (суверенітету).
Федеративна держава (союзна держава) (федерація — лат. foederatio — союз, 
об’єднання) — добровільне об’єднання самостійних державних утворень в єдину 
державу, яка складається з рівноправних суб’єктів. 

На 2017 рік у світі існує 28 федерацій.
Ознаками федерації є: 

 f оформляється шляхом укладення договору; 
 f є союзною державою; 
 f наявність єдиної конституції й законодавства федерації і конституцій та за-

конодавства кожного із суб’єктів; 
 f існування громадянства федерації та громадянства кожного суб’єкта; 
 f наявність центральних органів влади та органів влади суб’єктів; 
 f двопалатний федеральний парламент, у якому одна палата представляє 

суб’єктів федерації;
 f єдині збройні сили; 
 f єдина грошова та податкова система; 
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 f у міжнародних відносинах може брати участь як федерація, так і кожен її суб’єкт;
 f кожен із суб’єктів має право виходу зі складу федерації (сецесія).

Конфедерація (союз держав) (лат. confederation — союз, об’єднання) — тим-
часовий юридичний союз незалежних держав, створений для досягнення певної 
мети чи інтересів. 

Зараз не існує, хоча федеративна юридично і фактично Швейцарія має назву кон-
федерації. Остання федерація Сенегамбія (Сенегал і Гамбія) розпалася у 1989 році.

Ознаки конфедерації: 
 f відсутність єдиних законодавчих органів; 
 f відсутність єдиного законодавства, єдиної конституції, громадянства, подат-

кової, грошової систем, армії; 
 f рішення загальноконфедеральних органів не є обов’язковими; 
 f право виходу із союзу кожного суб’єкта; 
 f має нестійкий тимчасовий характер; 
 f тимчасово можуть встановлюватися чи утворюватися об’єднана армія, гро-

шова одиниця, єдині кордони тощо.

Імперія — складна держава, створена шляхом завоювання однієї держави іншою, 
де є поділ на головну державу метрополію та залежні від неї колонії. 
Метрополія (гр. meter — мати, polis — місто) — держава, що володіє захопле-
ними нею колоніями.
Колонія (лат. colonia — поселення) — країна чи територія, яка позбавлена само-
стійності і перебуває під владою іноземної держави.
(Римська імперія, Османська імперія, Російська імперія, Автро-Угорська імперія, 
Британська імперія. Зараз у світі імперій не існує (формально у Японії є імператор, 
визнаний символом Японської держави і єдності японської нації, а Японія не воло-
діє колоніями)).

�� Окремої уваги заслуговують такі особливі форми об’єднання держав, як 
співдружності та співтовариства — асоційовані об’єднання держав (Єв-
ропейський Союз, Союз незалежних держав (СНД), Британська співдруж-
ність), що мають певні ознаки як федерації, так і конфедерації, але не можуть 
бути класифіковані однозначно.

Співдружність — союз суверенних держав, що об’єдналися на підставі міжна-
родного договору для досягнення певних цілей спільного здійснення і координації 
ряду напрямків державної діяльності при збереженні в інших питаннях повної 
самостійності.
Співтовариство — союз суверенних держав, що об’єдналися на підставі міждержав-
ного договору для посилення інтеграційних зв’язків держав, що входять до нього.
Держави, що входять до співдружностей та співтовариств, є незалежними і мають 
повний суверенітет. Виникають і діють такі співдружності й співтовариства на ос-
нові договорів, декларацій, статутів тощо. З часом вони можуть перетворитися на 
конфедерації чи федерації. Особливо у цьому плані прогресує Європейський Союз 
(введено єдину грошову одиницю, існують спільні наддержавні органи, ведеться 
робота із запровадження посади президента ЄС тощо).
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Якщо співдружність здебільшого створюється з економічною метою, то співтова-
риство передбачає економічну, політичну, валютну, територіальну, правову інте-
грацію.

3.4. Поняття політичного режиму

Політичний режим — сукупність засобів та методів здійснення державної влади.

У сучасному світі існує близько 140–160 політичних режимів, які якісно відрізня-
ються один від одного, як і кожна держава.

демократичний

радикальний

ліберальний

консервативний

антидемократичний

авторитарний

мусульмансько- 
фундаменталістський

військово- 
диктаторський

тоталітарний

фашистський

расистський

Форма політичного режиму

На характер режиму впливають фактори: 
 f способи та порядок формування органів державної влади;
 f компетенція органів влади та характер взаємовідносин;
 f ступінь гарантованості прав і свобод громадян;
 f роль права у житті суспільства та вирішенні державних справ;
 f місце і роль силових структур (армії, поліції, розвідки, служби безпеки) у дер-

жавному механізмі;
 f ступінь реальної участі громадян та об’єднань громадян у суспільно-політич-

ному житті держави та в управлінні державою;
 f способи розв’язання соціальних та політичних конфліктів.

Тобто, в основі поділу політичних режимів лежать поняття «демократія» (гр. 
democratia — влада народу) та «антидемократія» (гр. anti — проти). Відповідно 
політичні режими поділяють на демократичні та антидемократичні.
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Демократичний політичний режим — це режим, заснований на визнанні прин-
ципів рівності та свободи усіх громадян, участі народу в управлінні державою.

Ознаками демократичного політичного режиму є: 
 f джерело влади — народ (обирає владу, наділяє повноваженнями приймати 

законопроекти, здійснювати виконавчо-розпорядчу діяльність для виконан-
ня функцій держави від його імені);

 f політична влада має легітимний (законний) характер і здійснює свої повно-
важення на основі законів;

 f розподіл влади на три гілки: законодавчу, виконавчу, судову;
 f наявність права народу впливати на політичні рішення (вираження своїх 

думок у ЗМІ, демонстрації, лобіювання, участь у передвиборчих кампаніях 
тощо);

 f перевага більшості над меншістю при прийнятті рішень, визнанні думки 
меншості (опозиції, меншин тощо);

 f політичний плюралізм (наявність багатопартійної системи, конкуренція по-
літичних партій, політична опозиція у парламенті тощо);

 f наявність і рівноправність різних форм власності;
 f високий ступінь реалізації прав і свобод людини (норми, правила та принци-

пи взаємовідносин держави та громадян).
Ознаки недемократичного (антидемократичного) політичного режиму протилеж-

ні демократичному. 
Серед антидемократичних режимів розрізняють авторитарний і тоталі-

тарний (фашистський, мусульмансько-фундаменталістський, військово-дикта-
торський, расистський).

Авторитарний режим (лат. auctoritas — влада) — концентрація державної вла-
ди в руках правлячої верхівки за допомогою особливих методів та засобів органі-
зації державної влади (режим А. Піночета у Чилі).

Ознаки: 
 f влада належить невеликій кількості осіб (військова хунта, олігархічна група, 

тиран, монарх тощо); 
 f необмеженість влади та непідконтрольність (у країні можуть діяти закони, 

лише потрібні для верхівки); 
 f опора на силу (наявність збройних формувань, здатних у будь-який момент 

придушити виступи); 
 f монополізація влади та політики (недопущення політичної опозиції та кон-

куренції, може існувати безліч політичних партій за умови їхньої підкон-
трольності владі); 

 f відсутність тотального контролю над суспільством, практичне невтручання в 
економіку (владу цікавлять питання перш за все власної безпеки, суспільно-
го порядку, оборони, зовнішньої політики тощо); 
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 f політична еліта формується шляхом призначення зверху (за принципами родин-
них зв’язків, товариських стосунків, поділу поглядів, а не на конкурентній основі).

Тоталітарний політичний режим (тоталітаризм — лат. totalis — весь, цілий, 
повний) — один із видів політичних режимів, який характеризується повним контро-
лем держави над усіма сферами життя суспільства, заснований на методах іде-
ологічного, фізичного та психічного примусу (сталінізм в СРСР, маоїзм у Китаї).

Суттєвими ознаками тоталітаризму є: 
 f панування загальної державної ідеології; 
 f монополія держави на засоби масової інформації; 
 f монополія держави на всі види зброї; 
 f надмірно централізований контроль над економікою; 
 f наявність однієї всеохоплюючої партії, яку очолює харизматичний лідер (об-

дарований); 
 f особлива система контролю та насилля (спеціальні суди, концентраційні та-

бори, репресії);
 f відсутність місцевого управління (самоврядування); 
 f поділ прав громадян залежно від становища в суспільстві;
 f позбавлення прав і свобод;
 f тотальний нагляд за людиною від народження до смерті.

 
 Про ознаки та особливості інших видів недемократичних режимів.

 b 1)  Визначте форми правління, адміністративно-територіального устрою та по-
літичного режиму. Вкажіть їхні характерні ознаки.
а)  Раз на 4 роки у країні обирають президента та парламент. Президента 

обирають всенародно. Президент призначає на посади міністрів уряду 
і є його головою. Парламент видає закони, на які може накладати вето 
президент. Держава поділяється на округи, де також є свої парламенти 
та уряди. Поряд із загальнодержавною конституцією, конституції існу-
ють і у кожному окрузі.

б)  У результаті державного перевороту владу в країні захопили військові на 
чолі з генералом К., який сам видає закони й керує державою особисто, 
проголосивши себе президентом держави. Задля підтримки порядку всіх, 
хто незадоволений його приходом до влади, помістили до концентрацій-
них таборів. Для того, щоб народ був «слухнянішим», кілька тисяч осіб, які 
особливо виступали проти нової влади, було страчено без суду і слідства.
У провінції, з яких складається держава, президент призначив на по-
сади керівників своїх бойових соратників, які особисто йому повинні 
звітувати про порядок та стан економіки у ввірених їм територіях.

в)  У країні є король і парламент. Парламент складається з двох палат. Верх-
ню палату парламенту призначає король, а нижня обирається населенням 
держави на 5 років. Король може розпустити парламент й має право накла-
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дати вето на закони, прийняті парламентом. Король призначає і звільняє 
уряд. Держава поділяється на кантони, де є свої органи самоврядування.

г)  До складу держави входять 10 графств. У кожному графстві є свої уряд 
та парламент. Інтереси графств у верхній палаті Народних зборів, пар-
ламенті держави, представляють по 5 представників. Нижня палата 
Народних зборів формується шляхом всенародних виборів за списками 
політичних партій у загальнодержавному виборчому окрузі. Конституції 
графств приймаються їхніми парламентами, але вони не повинні супе-
речити конституції держави, що приймається народними зборами. 
Уряд в державі формується партією, що перемогла на виборах, або коа-
ліцією партій, яка матиме більшість депутатів у Народних зборах. Уряд 
призначається та звільняється парламентом. У державі вже понад 10 ро-
ків діє закон про опозицію, який гарантує діяльність опозиційних сил.

 2)  Складіть таблицю «Порівняльна характеристика президентської та парла-
ментської республік».

Парламентська республіка Президентська республіка

 3)  Проведіть дебати із заданої позиції щодо оптимальної форми правління 
для України.

 4)  Складіть таблицю «Порівняльна характеристика федерації та конфедерації».

Федерація Конфедерація

 5)  Проведіть дискусію на тему «Переваги та недоліки унітарної та федератив-
ної держав».

 6)  Складіть таблицю «Порівняльна характеристика тоталітарного та автори-
тарного політичних режимів».

Тоталітарний 
політичний режим

Авторитарний 
політичний режим

 7)  За допомогою методу «Метаплан» обговоріть питання: Проблеми та пер-
спективи розбудови демократичного політичного режиму в Україні.

 _ 8)  Об’єднайтеся у групи. Визначте для кожної групи певний недемократичний 
політичний режим. 

�� Пригадайте з історії державу (держави), в якій мав місце такий режим. Обго-
воріть:

  — його особливості; 
  — чому таке стало можливим;
  — які наслідки мали місце.
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 M Завдання та запитання 
1. Що таке форма держави?
2. Вкажіть держави за формами правління, державного устрою, політичного 

режиму.
3. Охарактеризуйте за формами держави Україну, Росію, США, Великобри-

танію, ОАЕ.
4. Проаналізуйте та визначте спільні та відмінні риси дуалістичної та парла-

ментської монархій.
5. Розробіть оптимальну модель форми правління для України.
6. Який із політичних режимів, авторитарний чи тоталітарний, є найбільш 

небезпечним? Аргументуйте свою думку.

§4. Поняття та загальна характеристика права
Очікувані результати

Опрацювавши параграф, ви зможете:
zzпояснювати, що таке соціальні норми, називати їх види;
zzпояснювати, що таке право та називати його ознаки;
zzаналізувати відмінності між правовими і морально-етичними нормами;
zzхарактеризувати джерела (форми) права;
zzрозрізняти види нормативно-правових актів за юридичною силою;
zzназивати і характеризувати структурні елементи системи права.

4.1. Соціальні норми: поняття і види
Під терміном «соціум» розуміють:

 f суспільство як цілісну соціальну систему; 
 f людську спільність певного типу (родові і сімейно-споріднені, соціально-кла-

сові, національно-етнічні, територіально-поселенські спільності); 
 f соціальне оточення людини, сукупність форм діяльності людей, що історич-

но склалися.
Тому норми, що регулюють відносини між людьми, називають соціальними.

Соціальні норми — це правила поведінки загального характеру, що зумовлені 
об’єктивними закономірностями розвитку суспільства, є наслідком свідомої во-
льової діяльності всього суспільства або його частини, регулюють різні сфери су-
спільних відносин і забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.

Розрізняють такі види соціальних норм:
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Види  
соціальних 

норм

Норми права
Звичаї та  
традиції

Корпоративні 
норми

Релігійні 
норми

Норми 
моралі

 f Норми права — загальнообов’язкові правила поведінки, що встановлюють-
ся та охороняються державою. Такі норми закріплені у Конституції України, 
законах, указах Президента України, постановах Кабінету міністрів України 
тощо.

 f Норми моралі — правила, що регулюють поведінку людей з точки зору 
поглядів суспільства на добро і зло, справедливе і несправедливе, гуманне 
і негуманне. Норми моралі підтримуються особистими переконаннями, тра-
диціями, вихованням, силою громадської думки. Ці норми формуються на 
підставі уявлень про добро і зло, справедливість і несправедливість. Це пра-
вила поведінки, які існують у вигляді ідей і принципів (дотримуватися слова, 
бути справедливим, чесним). Вони дотримуються кожною людиною добро-
вільно внутрішнім переконанням і суспільною думкою. У разі недотримання 
(невиконання) цих норм на людину чекає громадський осуд. І як результат 
у неї можуть виникати почуття сорому, каяття.

 f Звичаї та традиції — це правила поведінки, що склалися історично і за-
кріпилися у суспільстві внаслідок багаторазового використання. Такі норми 
можуть стосуватися як окремих сімей, певних територій, народів, націй, так 
і держав. 

 Наприклад, якщо для європейця білий одяг — це святковий одяг, то на Схо-
ді — це одяг трауру (печалі); якщо європейці вітаються за руку, то на Сході 
така спроба буде сприйнята як образа. 

 Окремої уваги заслуговують правові звичаї — правила поведінки, що скла-
лися історично й у подальшому були закріплені державою.

�� Таліон. Цей правовий звичай характерний для більшості народів світу на 
ранніх етапах суспільного розвитку. Він полягав у відплаті правопорушнику 
за його вчинок рівнозначним (як правило, ідентичним) діянням щодо нього. 

Так, у Старому Заповіті принцип таліону сформульова-
но як «око за око, зуб за зуб», тобто якщо хтось комусь 
вибив око (зуб), то йому слід було вибити око (зуб). 
Закони Хаммурапі у Вавилоні вимагали, щоби буді-
вельник, через вину якого обвалився дім на господаря 
дому, повинен був померти. Коли будинок обвалював-
ся на сина господаря, то вбивали сина будівельника. 
Покаранням за зламану кістку був перелом кістки ви-
нуватцеві.
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Свідки договору. Звичаєве право Стародавнього Вавилону встановлювало, що 
під час укладення договору про розпорядження майном (тваринами, зерном, по-
лем, садами, будинками, рабами тощо) присутність свідків була необхідною. Свід-
ки були єдиним способом довести законність володіння річчю у разі, коли хтось 
це оспорював. Якщо свідків договору не було, власник речі, визнавався злодієм 
і засуджувався до смертної кари. Коли ж у нього були свідки, а в особи, що його 
звинуватила, їх не було, то цього наклепника карали смертю.

 f Корпоративні норми (норми об’єднань громадян) — норми, правила по-
ведінки, що встановлюються і забезпечуються об’єднаннями громадян (полі-
тичними партіями, громадськими організаціями) на підприємствах, в уста-
новах, організаціях тощо. Такі норми закріплюються у статутах політичних 
партій, громадських організацій, шкіл, у правилах внутрішнього трудового 
розпорядку, в положеннях, рішеннях тощо. Вони приймаються, як правило, 
загальними зборами колективу (партії, організації) або делегованими пред-
ставниками, якщо організації, наприклад, всеукраїнські чи обласні, керівни-
ком установи чи підприємства. Такі норми обов’язкові для виконання лише 
членами цих організацій. За порушення, недотримання чи невиконання цих 
норм щодо них можуть бути застосовані санкції від попередження до виклю-
чення (звільнення).

 f Релігійні норми — норми, що регулюють поведінку та дії, що засновані 
на вірі в існування богів. Найважливіші з цих норм записані у священних 
книгах кожної релігії, таких як Коран (іслам), Біблія (християнство), Тора 
(іудаїзм), Тіпітака (буддизм), Рігведа (індуїзм) та інші. Ці норми визначають 
світогляд і правила поведінки віруючих людей як у повсякденному житті, так 
і під час богослужінь. 

�� Наприклад, кожен мусульманин, якщо він здо-
ровий, не має боргів і має достатньо коштів для 
мандрівки, хоча б раз у житті повинен викона-
ти Хадж — паломництво у Мекку до мечеті 
Аль-Харам, де знаходиться святилище Кааба. 
Це один із основних п’яти обов’язків мусуль-
ман. Чотири інших — сповідання віри, мо-
литва, піст і діяння на користь бідних. Кожен 
мусульманин повинен молитися п’ять разів на 
день, тримати піст у місяць Рамадан (вдень 
утримуватися від їжі та не пити).

Коран визначає худуд як покарання за п’ять специфічних злочинів: незаконий 
зв’язок, наклеп на незаконий зв’язок, споживання алкоголю, крадіжка і грабіж на 
великій дорозі.
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4.2. Поняття і ознаки права

Правові норми посідають особливе місце у системі соціальних норм. Вони мають 
ряд ознак, що відрізняють їх від інших засобів впливу на суспільство. 

Основними ознаками права є:

Ознаки 
права

Право є  
загальнообов’язковим

Право встановлюється 
і санкціонується  

державою

Право має  
загальний характер

Правові норми  
формально визначені

Право — це  
система норм

Право гарантується  
і охороняється  

державою

 f Право встановлюється і санкціонується державою. (Лише органи держави 
наділені повноваженням видавати нормативно-правові акти. Міжнародні до-
говори вступають у дію в державі лише після їхньої ратифікації (одобрення 
законодавчим органом влади).

 f Право — це система норм. (Право не є простою сукупністю норм та припи-
сів. Право є системою, у якій всі складові елементи погоджені й пов’язані. 
Системність права забезпечується розробкою і прийняттям нормативно-пра-
вових актів).

 f Право має загальний характер. (Правові норми поширюються на невизначе-
ну кількість відносин).

 f Право є загальнообов’язковим. (Право не передбачає можливості невиконан-
ня чи порушення його приписів будь-якою особою, що знаходиться в державі, 
незалежно від того, подобаються їй чи ні ті чи інші норми права, знала вона 
про них чи ні)

 f Правові норми формально визначені, закріплені в нормативно-правових ак-
тах та інших джерелах права (закони, укази, постанови, нормативно-правові 
договори, судові рішення, релігійно-правові норми тощо).

 f Право гарантується й охороняється державою. (Для забезпечення виконання 
норм права усіма особами держава наділена специфічними повноваженнями. 
Такими повноваженнями є право застосовувати штрафні санкції, приймати 
обов’язкові для виконання рішення, контролювати певні процеси та дії, при-
тягувати до відповідальності в судовому порядку, застосовувати примус, силу, 
покарання тощо. Все це покладається на компетентні державні органи, в тому 
числі й правоохоронні, такі як поліція, прокуратура, СБУ та інші).
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��Отже,

Право — це система загальнообов’язкових, формально визначених, загальних 
правил поведінки, що встановлюються, гарантуються і охороняються державою 
та регулюють суспільні відносини між людьми.

Норми права регулюють і охороняють суспільні відносини.

 
 Про функції права див. п. 4.

4.3. Джерела (форми) права

Право завжди має бути формалізованим. Якщо норма права не вміщена у певну 
форму, то вона залишається нормою поведінки, але не є нормою права.

Джерела (форми) права — це державно-офіційні способи закріплення і зовніш-
нього прояву правових норм.

Основні джерела права:

Джерела 
права

правовий  
прецедент

нормативно- 
правовий акт

міжнародно- 
правовий акт

нормативно- 
правовий договір

правовий  
звичай

релігійно-правові 
норми

 f Правовий звичай — правило поведінки, що склалося в результаті багато-
разового повторення людьми певних дій. Держава визнає лише ті звичаї, що 
мають санкціоноване державою правило, найбільше значення для суспіль-
ства і відповідають його інтересам.

 f Релігійно-правові норми — санкціоновані державою церковні канони та 
інші релігійні норми, яким надається загальнообов’язковий характер (поши-
рені в мусульманських країнах).

 f Правовий прецедент — судове чи адміністративне рішення з конкретної 
справи, якому надається формальна обов’язковість під час розв’язання усіх 
наступних аналогічних судових чи адміністративних справ. 

�� Юридичний прецедент застосовується тоді, коли існують прогалини у право-
вому регулюванні чи є потреба в юридичній кваліфікації конкретних обставин, 
а за судом чи іншим органом держави визнається право нормотворчості, тобто 
офіційного формулювання юридичних норм. Судовий прецедент як джерело 
права властивий англосаксонській правовій системі (Англія, США, Індія).


