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ВСТУП 

Правове регулювання в юридичній літературі розглядають як одне з 

центральних і всеохоплюючих правових явищ. Воно переслідує мету 

впорядкування та вдосконалення суспільних відносин, без чого в суспільстві 

неможливий правопорядок і законність, нормальний ритм життя та спокій 

громадян. Тому так важливо вивчати цю правову категорію, предмет, методи та 

засоби правового регулювання, його стадії та механізм як з наукової точки зору, 

так і з точки зору практики. Цю тему можна розглядати як узагальнюючу 

стосовно вивчення різних правових явищ, оскільки більшістю юристів 

підтримується думка про те, що чим більше правових явищ беруть участь у 

правовому регулюванні суспільних відносин, тим ефективніше його результат. 

Тому під час її вивчення кожен здобувач вищої освіти може перевірити свої 

знання з інших тем і поглибити їх за рахунок узагальнення в цій темі.  

Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання суспільних 

відносин в Україні» є формування у майбутніх спеціалістів знань щодо 

правового забезпечення державної політики в Україні та країнах ЄС, 

ознайомлення здобувачів із нормативною базою, що регулює діяльність у 

відповідній спеціальності. 

Предметом дисципліни «Правове регулювання суспільних відносин в 

Україні» є дослідження правових взаємовідносин в суспільстві особи, 

громадянина та держави у політичному житті. Застосовуючи загально-

філософські, загальнонаукові, емпіричні методи, ця наука досліджує 

закономірності правового регулювання суспільних відносин, їх політичної 

сфери в Україні та геополітичні проблеми, які на них впливають.. Також вона 

акцентує увагу на аналізі процесу дослідження та гіпотетичних наукових 

передбаченнях, без чого проблеми розбудови демократичної, правової, 

соціальної держави неможливо розв’язати. 

Завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання суспільних 

відносин в Україні» полягають в тому, щоб ознайомити студентів із сутністю 

правового регулювання суспільних відносин в Україні, загальною 
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характеристикою та вивченням світового досвіду правового регулювання 

суспільних відносин і можливість використання його в Україні, аналіз 

особливостей публічної політики, правового регулювання суспільних відносин, 

ролі громадянського суспільства в сучасній Україні та пошуки шляхів 

розбудови її як правової держави. 

Заняття з дисципліни «Правове регулювання суспільних відносин в 

Україні» проводяться у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи 

виносяться на самостійне опрацювання здобувачами. 

У результаті вивчення дисципліни «Правове регулювання суспільних 

відносин в Україні» здобувач повинен знати: 

 – основні поняття науки про правове регулювання суспільних відносин в 

Україні, правові, політичні парадигми;  

 – поняття влади, політичних систем, форми організації держави; 

 – ознаки правової держави, громадянського суспільства та критерії, концепції 

демократії, шляхи її розвитку в світі та сучасній Україні; 

 – особливості системи державної влади в Україні, шляхи її реформування; 

 – політичну культуру, свідомість, ідеологію, течії, партії, еліту, лідерство; 

 – різновиди партійних, виборчих систем, моделей політичного розвитку; 

 – міжнаціональні відносини та проблеми самовизначення націй; 

 – тенденції соціального розвитку різних країн та соціальну політику України; 

 – засади геополітики сучасного світу та місце в ній України; 

 – перспективи повноправного членства України в ЄС та НАТО; 

уміти :  

 – аналізувати основні політичні концепції та події, документи, правові акти; 

 – складати та користуватись логічними схемами, діаграмами, таблицями;  

 – формулювати запитання та відповідати на них, брати участь у дебатах; 

 – аналізувати сучасні політичні події та порівнювати їх з історичним 

досвідом. 
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1 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ТЕМ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

Практичне заняття № 1 

Тема 1 Поняття, ознаки, сфера правового регулювання, основні 

напрями та методи правового регулювання  

Мета: ознайомитися із основними поняттями правового регулювання у 

сфері як соціального виду регулювання 

Питання для обговорення 

1. Поняття й ознаки соціального та правового регулювання. 

Співвідношення правового регулювання та правового впливу. 

2. Предмет, сфера та межі правового регулювання. 

3. Методи, види та способи правового регулювання суспільних відносин 

4. Основні напрями правового регулювання. 

Короткі теоретичні відомості 

Соціальне регулювання (від лат. regulo ‒ правило, що означає 

упорядкування) ‒ здійснюване громадянським суспільством за допомогою усієї 

сукупності соціальних засобів упорядкування суспільних відносин, подолання 

конфліктів і забезпечення компромісу між людьми та їх соціальними групами. 

Правове регулювання суспільних відносин ‒ здійснюване 

громадянським суспільством і державою за допомогою усієї сукупності 

юридичних засобів упорядкування суспільних відносин, їх закріплення, охорона, 

захист і розвиток. Юридичними засобами правового регулювання виступають 

правові норми, правовідносини, акти реалізації і застосування права. 

Ознаки правового регулювання суспільних відносин: 

1) є різновидом соціального регулювання з властивими йому розумово-

вольовими відносинами; 

2) є переважно державно-владним регулюванням, але може здійснюватися 

й через участь суспільства (через громадські організації, комерційні об’єднання, 

трудові колективи); 
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3) є системно-нормативним регулюванням ‒ відбувається за допомогою 

комплексу юридичних засобів (правових норм, правовідносин, актів реалізації і 

застосування права тощо), що забезпечують його ефективність; 

4) має загальний характер ‒ охоплює великі сфери правозначущих 

суспільних відносин, поширюється на всі прошарки населення, на усю державну 

територію; 

5) має конкретно-історичний характер ‒ завжди пов’язане з реальними 

суспільними відносинами в певний історичний період; 

6) характеризується єдністю регулювання ‒ встановлює єдиний і однаковий 

масштаб правового оцінювання адекватних життєвих ситуацій, що потребують 

регламентації; 

7) має цілеспрямований характер ‒ націлений на впорядкування суспільних 

відносин, їх охорону та захист, витіснення і блокування деструктивних форм 

вияву поведінки і діяльності суб’єктів права, стимулювання соціального 

розвитку; 

8) має формалізований характер ‒ зазвичай набуває формалізації у 

приписах законів і підзаконних актів, нормативно-правових договорів, правових 

прецедентів та інших форм права; 

9) має процесуальний характер ‒ відбувається через певні стадії, тобто 

етапи переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин 

(формування і дії норм права; виникнення суб’єктивних прав і юридичних 

обов’язків; їх реалізація); 

10) має результативний характер ‒ гарантує доведення норм права до їх 

виконання завдяки юридичним засобам, що є в його розпорядженні, завдяки 

державній забезпеченості. 

Мета правового регулювання суспільних відносин ‒ отримання 

передбачуваних і бажаних для творця правових норм результатів їх здійснення 

(впорядкування суспільних відносин, їх закріплення, охорони, захисту і 

розвитку). 

Мета правового регулювання розкривається через завдання: визначити 
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сукупність відносин, яка є предметом правової дії у певній сфері суспільних 

відносин; ідентифікувати (уподібнити) певну сукупність правових норм, що 

регулюють однорідні суспільні відносини; за допомогою правових норм 

спрогнозувати склад учасників суспільних відносин, компромісний характер їх 

комунікації, співвідношення поведінки; встановити межі поведінки учасників 

правовідносин; передбачити ціннісно-нормативний результат правового 

регулювання (правомірну поведінку суб’єктів права; виникнення відносин, 

ситуацій, запрограмованих в нормах права та вигідних суспільству в різних 

сферах – економічній, політичній, культурній, екологічній тощо). Разом з 

предметом, методом, засобами і типами правового регулювання мета зумовлює 

режим правового регулювання суспільних відносин (правовий режим). 

Контрольні питання 

1. Об’єкти правового регулювання. Правові засади формування стратегії 

розвитку правовідносин. 

2. Актуальні питання регулювання правовідносин в різних галузях. 

Література: [1, с. 20–35; 3, с. 13–35; 6, с. 34–49]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема Види, способи та типи правового регулювання 

Мета : ознайомити здобувачів з основними типами, способами та видами 

правового регулювання 

Питання для обговорення 

1. Види правового регулювання 

2. Способи правового регулювання 

3. Типи правового регулювання 

4. Види норм за характером розпоряджень 

Короткі теоретичні відомості 

Види правового регулювання розрізняють за «обсягом» суспільних 

відносин, на які воно поширюється, - це нормативне (загальне) та індивідуальне 

регулювання. 
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Нормативне регулювання ‒ це впорядкування поведінки людей за 

допомогою нормативно-правових актів, розрахованих на їх багаторазове 

застосування за наявності передбачених ними обставин. Тобто обсяг суспільних 

відносин, на які поширюється нормативне правове регулювання, є кількісно 

невизначеним. 

Індивідуальне регулювання ‒ це впорядкування поведінки людей за 

допомогою актів застосування норм права, тобто індивідуальних рішень, 

розрахованих на одну конкретну життєву ситуацію, одну особу, наприклад, наказ 

ректора університету про призначення підвищеної стипендії студенту К. 

Нормативне та індивідуальне регулювання є взаємозалежними: 

• нормативне регулювання покликане забезпечити єдиний порядок і 

стабільність регулювання; 

• індивідуальне регулювання покликане забезпечити врахування 

конкретної обстановки, своєрідність певної юридичної ситуації. 

Деякі індивідуальні акти, що не піддягають багаторазовому застосуванню, 

виконуються або тривалий час (як у разі призначення підвищеної стипендії 

студенту К.), або одноразово (наприклад, призначення директором заводу 

громадянина С.). 

Способи правового регулювання ‒ складові елементи впорядкованих 

суспільних відносин: дозволяння, зобов’язування (веління), заборона. 

Дозволяння ‒ це надання особі права на свої власні активні дії (роби, як 

вважаєш за потрібне). Прикладом здійснення правового регулювання за 

допомогою цього способу може бути будь-яка правова норма, що надає суб'єкту 

право на одержання тих чи інших благ. Дозволяння превалює в основному в 

галузях, які належать до приватного права. 

Зобов’язування (веління) ‒ покладання на особу обов’язку активної 

поведінки (роби тільки так), наприклад, обов'язок забезпечення обвинуваченому 

права на захист. 

Заборона ‒ це покладання на особу обов'язку утримуватися від вчинення 

дій певного роду (тільки так не роби), наприклад, заборона пропаганди війни, 
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національної чи расової переваги одних народів над іншими. Норми особливої 

частини Кримінального кодексу є фактично заборонами, оскільки вони 

встановлюють відповідальність за певні дії і тим самим їх забороняють. 

Зобов’язування (веління) і заборони превалюють в основному в галузях, що 

належать до публічного права. 

Усі способи правового регулювання пов’язані із суб’єктивними правами. 

При дозволянні суб’єктивне право утворює зміст даного способу правового 

регулювання. При зобов’язуванні та забороні право вимоги належить іншим 

особам. Його призначення ‒ забезпечити виконання активного (зобов’язування) 

або пасивного (заборони) юридичного обов’язку. 

Способи правового регулювання (дозволяння, зобов’язування, заборона) з 

більшою ефективністю досягають своєї мети лише в тісному взаємозв’язку один 

з одним. Дозволяння особі певної поведінки буде реальним за наявності 

обов’язку в інших осіб задовольнити потреби, що виникли у цьому зв’язку в 

правомочної особи. 

Трьом способам правового регулювання (дозволянню, зобов’язуванню, 

забороні) відповідають три різновиди норм права: такий, що дозволяє (надає 

правомочностей); такий, що зобов’язує; такий, що забороняє, а також три форми 

реалізації права: використання, виконання, додержання. 

Способи правового регулювання: дозволяння, обов’язування (веління), 

заборона 

Види норм за характером розпоряджень: дозвільні (такі, що наділяють 

правом) норми, зобов'язувальні норми, заборонні норми 

Форми реалізації права : використання, виконання, додержання 

Крім способів правового регулювання виділяють його типи (режими). 

Тип правового регулювання ‒ це особливий порядок правового 

регулювання, що виражається у певному поєднанні способів (дозволянь і 

заборон) і створює стан більшого чи меншого сприяння для задоволення 

інтересів суб'єкта права. Тип правового регулювання встановлює тип правового 

режиму. Нагадаємо, що розрізняють два типи правового регулювання: 
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загальнодозвільний – це тип правового регулювання, заснований на 

поєднанні загального юридичного дозволяння у формі визнання права зі 

встановленням окремих обмежень (виключень) за допомогою юридичних 

заборон. 

спеціально-дозвільний ‒ тип правового регулювання, що ґрунтується на 

загальному дозволянні, у рамках якого закон встановлює заборони на здійснення 

конкретних дій. Сутність загальнодозвільного режиму виражається принципом: 

«дозволено все, крім прямо забороненого законом». За цим типом регулювання 

створюються цивільні, трудові, сімейні, житлові та інші правовідносини 

(наприклад, особа має право укладати будь-як угоди, за винятком тих заборон, 

що передбачені в законі). Тип правового регулювання, що ґрунтується на 

загальній забороні, у рамках якої закон встановлює конкретні дозволи. Сутність 

спеціально-дозвільного режиму виражається принципом: «заборонено все, крім 

прямо дозволеного законом». За цим типом регулювання встановлюються 

правові статуси та функції посадових осіб, державних службовців, міністрів, 

прокурорів, суддів, мерів міст та ін. (наприклад, суд у вже вирішеній 

кримінальній справі має право знову повернутися до неї лише у випадках, прямо 

передбачених у законі). 

Контрольні питання 

1. Вплив різних чинників (історичних традицій, рівня культури, характеру 

правової системи тощо) на домінування різних типів правового регулювання. 

2. Юридична заборона та її сутність. 

Література: [2, с. 31–45; 3, с. 44–48; 6, с. 51–57;9, с. 34‒42]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема. Державотворення : нормотворчість та теорія реалізації права 

Мета: розглянути способи реалізації права. 

Питання для обговорення 

1. Теоретичні аспекти державотворення 

2. Поняття, ознаки, принципи та функції нормотворчості  
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3. Види нормотворчості держави та супільства 

4. Поняття й ознаки правовідносин. Взаємозв’язок норм права і 

правовідносин. Підстави виникнення правовідосин. Структура правовідносин. 

5. Поняття та форми реалізації норм права. 

6. Застосування норм права: поняття, стадії, вимоги. 

7. Правозастосовні акти: поняття, ознаки, види. 

8. Тлумачення норм права: поняття, види, способи. 

Короткі теоретичні відомості 

Нормотворчість ‒ офіційна діяльність уповноважених суб’єктів держави та 

громадянського суспільства щодо встановлення, зміни, призупинення і 

скасування правових норм, їх систематизації. Головне призначення 

нормотворчості ‒ формулювання нових правових норм, котрі притаманні 

соціальним відносинам, тобто моделювання суспільних відносин, які з позицій 

держави або громадянського суспільства (народу) є припустимими (бажаними) 

чи необхідними (обов’язковими). Зміна чинних і скасування застарілих правових 

норм сприяють утвердженню нових норм і, отже, вони входять до складу 

нормотворчості як його допоміжні вияви. 

Ознаки нормотворчості: 

1) здійснюється уповноваженими суб’єктами: а) державою, її органами 

(парламентом, урядом, міністерствами, місцевими адміністраціями тощо); 

б) громадянським суспільством (народом), його організаціями; 

2) є формою владної вольової діяльності уповноважених суб’єктів, яка 

включає в себе вивчення, узагальнення і систематизацію типових конкретних 

правовідносин, що виникають у суспільстві; є не диктатом волі уповноважених 

суб’єктів, а процедурою формулювання норм, котрі властиві соціальним 

відносинам, стали типовими діями їх учасників; 

3) виражається у санкціонуванні існуючих чи встановленні нових, зміні чи 

призупиненні чинних і скасуванні застарілих правових норм на підставах, 

передбачених законом; 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/tdp-new/info/lection/lec8/tema8_3.html
https://arm.naiau.kiev.ua/books/tdp-new/info/lection/lec8/tema8_9.html
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4) набуває завершення в письмовому акті-документі, що називається 

нормативно-правовим актом (законом); 

5) здійснюється (у значній частині) відповідно до правового регламенту, 

тобто з дотриманням процедури підготовки і прийняття акта. 

Різновидом і складником нормотворчості є законотворчість. 

Законотворчість ‒ це процес творення закону від законотворчого замислу, 

прогнозування, розроблення законопроекту до введення його в дію, тлумачення 

та можливого подальшого коригування (зміни, доповнення). Вирішальним і 

відповідальним процесом законотворчості є законодавча діяльність парламенту. 

В Україні це основна конституційно-правова форма ухвалення законів; у 

передбачених законом випадках закони можуть ухвалюватися на всенародному 

референдумі. Коло суб’єктів нормотворчості є ширшим за законотворчість, 

оскільки нормотворчість є процесом творення не лише законодавчих актів, а й 

усіх нормативно-правових актів у державі (указів президента, постанов уряду, 

рішень органів місцевого самоврядування та ін.). А коло суб’єктів 

законотворчості є ширшим за законодавчу діяльність. Якщо законодавча 

діяльність в Україні здійснюється виключно парламентом, то в законотворчості 

поряд з депутатами парламенту беруть участь інші суб’єкти законодавчої 

ініціативи (президент, уряд) тощо. 

Функції нормотворчості ‒ напрями діяльності зі встановлення, зміни або 

скасування правових норм, створення і розвитку системи законодавства. 

Основні функції нормотворчості: 

1. Функція первинного регулювання суспільних відносин ‒ створення і 

ухвалення нових правових норм, що відбуваються в тих випадках, коли суспільні 

відносини раніше не регулювалися і виникла необхідність в цьому вперше. 

Наприклад, лише з розвитком космічних досліджень виникла потреба в 

регулюванні відносин у цій сфері ‒ з’явилося космічне право. 

2. Функція оновлення існуючого нормативно-правового матеріалу, його 

деталізації (конкретизації) здійснюється відповідно до потреб суспільного 

розвитку внесенням змін і доповнень до приписів нормативно-правових актів; 
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санкціонування вже існуючих норм, наприклад, правових звичаїв тощо. При 

цьому важливо не займатися оновленням заради оновлення, оскільки 

стабільність є кращою, ніж зміни, тим більше зміни без особливої необхідності. 

Коли ж суспільні потреби змінюються, суспільство потребує такого 

законодавства, яке адекватно відображало б ці потреби. Тоді настає необхідність 

у внесенні змін і доповнень до відповідних законодавчих актів, уточненні і 

конкретизації чинних норм. Не повинно бути дисбалансу між темпами оновлення 

законодавства і рівнем розвитку суспільства. Деталізація (конкретизація) права 

відбувається також шляхом створення відповідних підзаконних актів, приписи 

яких деталізують (конкретизують) ті норми права, що закріплені у приписах 

законів. Оновленню нормативно-правового матеріалу сприяє скасування 

віджилих правових норм; анулювання, призупинення чи продовження дії 

(пролонгація) нормативного акта. 

3. Функція усунення (заповнення) прогалин у праві ‒ заповнення повного 

чи часткового пропуску в чинних нормативних актах необхідних юридичних 

норм шляхом формулювання норм, яких бракує. Це є своєрідним оновленням 

нормативно-правового матеріалу, його удосконаленням. Як відшукується 

прогалина? Під час застосування норм права ‒ у суді, адміністративній 

діяльності та ін. Для виявлення прогалин узагальнюється судова й 

адміністративна практика. Діяльність щодо усунення прогалин у праві 

здійснюють суб’єкти нормотворчості. Суб’єкти правозастосування можуть 

тільки долати їх. 

4. Функція систематизації нормативно-правового матеріалу ‒ облік, 

упорядкування, об’єднання, доповнення нормативно-правових актів. 

Організаційною формою цієї функції є кодифікація нормативно- правових актів, 

що передбачає обґрунтоване (побудоване на наукових принципах) його 

оновлення, усунення прогалин. 

Контрольні питання 

1. Типи держав : формаційний та цивілізаційний підходи. 

2. Інституційне та законодавче забезпечення державного регулювання. 
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3. Зміст основних суасних теорій держави. 

Література: [2, с. 31–45; 3, с. 44–48; 6, с. 51–57;9, с. 34‒42]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема Право в системі соціального регулювання 

Мета : розглянути та ознайомити з системою соціального регулювання як 

категорії правового регулювання 

Питання для обговорення 

1. Поняття, види і способи соціального регулювання 

2. Поняття та особливості соціальних норм 

3. Класифікація соціальних норм 

4. Співвідношення норм права з іншими соціальними нормами 

Короткі теоретичні відомості 

У своїй життєдіяльності люди спільно впливають на природу, один на 

одного і вступають між собою у певні відносини. Умови суспільного життя 

людей вимагають управління їх діяльністю, організацію суспільних відносин. 

Таким чином у процесі історичного розвитку і функціонування суспільства 

виникає соціальне регулювання. Певні дії людей спрямовуються правилами 

поведінки – нормами, за допомогою яких впорядковуються суспільні відносини. 

Регулювання у соціальному житті може бути індивідуальним і 

нормативним. Індивідуальне регулювання – це впорядкування поведінки людей 

за допомогою разових персональних актів, спосіб вирішення певного 

конкретного питання, який має відношення тільки до цього випадку, до 

конкретної особи. Це найпростіше соціальне регулювання. Нормативне 

регулювання – це впорядкування поведінки людей за допомогою загальних 

правил, відомих моделей, які поширюються на всі випадки певного роду, і яким 

повинні підпорюватися всі особи, які потрапили в нормативно врегульовану 

ситуацію. За допомогою загальних правил можливо досягнути єдиного 

безперервного порядку в суспільних відносинах. 
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Нормативні регулятори мають один масштаб поведінки – норму. Вони 

характеризуються невизначеністю адресатів, повторюваністю дій, обов'язковістю 

виконання, наявністю санкцій за порушення правил поведінки. В сукупності 

нормативні регулятори створюють соціальну нормативно-регулятивну 

систему. Система соціальних норм відображає досягнутий ступень 

економічного, соціально-політичного та духовного розвитку суспільства. 

Культура суспільства відображається у змісті соціальних норм. У них знаходять 

відображення якість життя людей, історичні та національні особливості життя 

країни, характер державної влади. Норми, що регулюють суспільні відносини, 

відображають та конкретизують дії об'єктивних законів, тенденцій суспільної 

відмінності, тобто таких законів, котрі діють з природно-історичною 

необхідністю. 

Тобто, суть нормативного регулювання полягає в тому, що загальним 

правилом визначається певна поведінка для всіх людей, які підпадають під 

обставини, що передбачаються нормами. 

Соціальному регулюванню властиві три способи регулювання: 1) дозвіл – 

вказівка на варіанти поведінки, які не заборонені. Ці варіанти поведінки для 

суспільства можуть бути бажаними, але не обов'язковими; 2) наказ – вказівка на 

дії, які вимагаються від суб'єкта. Наказ на відміну від дозволу обмежує розсуд 

суб'єкта; 3) заборона – вказівка на дії, які не слід робити. В нормі може 

надаватися характеристика цих дій. Заборонні норми не вказують варіантів 

позитивної поведінки, а тільки окреслюють коло негативних вчинків. 

Норма – це загальне правило поведінки, яке діє безперервно в часі 

відносно необмеженого кола осіб і необмеженої кількості випадків. Формування 

і розвиток соціальних норм зв'язані з процесом суспільного регулювання 

поведінки людей. 

У суспільстві поряд з правом існують й інші правила поведінки (норми), 

які впливають на суспільні відносини шляхом їх регулювання. Загалом усі норми 

поділяються на технічні і соціальні. 
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Технічні норми створюються людьми в процесі їх впливу на природу. 

Здійснюючи виробничу діяльність, люди вдосконалюють технічні правила. Зміст 

технічних правил змінюється разом з розвитком виробничих сил. Технічні норми 

– це правила ефективного і раціонального впливу людини на світ, що оточує, на 

природу в процесі виробничої діяльності. Але в сучасних умовах розвиток 

техніки і технологій, загострення глобальних проблем, призводять до того, що 

все більша кількість технічних норм стає соціальними. Створюються техніко-

соціальні норми – які регулюють відносини між людьми з приводу виконання 

технічних правил. 

Соціальна норма – це історично зумовлене правило поведінки чи 

діяльності людей, що має загальний характер, встановлене різними суб'єктами, 

забезпечується різними засобами громадського чи державного впливу і 

спрямоване на регулювання та охорону різних суспільних відносин і соціальних 

цінностей. Особливостями соціальних норм є те, що предметом їх регулювання 

виступають соціальні (суспільні) відносини, а суб'єктний склад цих відносин 

зв'язаний тільки з людьми як представниками соціальної сфери. 

Треба мати на увазі, що технічні і соціальні норми взаємодіють між 

собою. Найбільш важливі норми підтримуються державою, правом і 

стають техніко- юридичними нормами (правилами). Вони вже є 

загальнообов'язковими і тягнуть за собою юридичні наслідки. 

Вся сукупність норм, за допомогою яких здійснюється регулювання, 

складає систему нормативного регулювання суспільних відносин. Соціальні 

норми – це загальні правила, які регулюють поведінку людей у суспільстві. 

Суттєвою ознакою соціальної норми є її нормативність: 

1) нормативність відображає типовість соціальних процесів, явищ, 

зв'язків і є наслідком їх повторюваності; 

2) нормативність виражає всезагальність соціальних зв'язків і явищ, 

максимальний ступінь поширеності відповідних суспільних відносин, їх видів, 

варіантів у суспільстві. Ступінь поширеності соціальних зв'язків залежить від їх 

практичної доцільності і корисності, здатності задовольняти інтереси людей; 
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3) нормативність передбачає обов'язковість (імперативність) елементів 

правової системи. Стосовно юридичних норм це означає неухильне їх виконання 

і незмінно передбачає реакцію з боку суспільства, держави, соціальної групи на 

поведінку людини, яка відповідає нормі або відхиляється від неї. Слід розрізняти 

внутрішню і зовнішню природу обов'язковості соціальних установок, які 

виражені в елементах правової системи. Внутрішня природа обов'язковості 

проявляється у тому, що особистість, знаючи типовість, поширеність, практичну 

доцільність певних відносин, охоче слідує їм у своїй поведінці. Це прагнення 

стає внутрішнім переконанням, спонукальною силою поведінки. Зовнішня 

природа обов'язковості обумовлена зовнішніми факторами впливу на психіку 

особистості – переконанням і примушуванням. Засоби забезпечення 

обов'язковості соціальних установок виходять від інших осіб, соціальних груп 

або організацій; 

4) нормативність є засобом вираження, моделювання типових, загальних 

та обов'язкових соціальних зв'язків, ситуацій. Сталі, а також необхідні в 

майбутньому суспільні відносини повинні мати чіткі рамки, межі, отримати 

належне оформлення і вираз, інакше вони не стануть правилом, еталоном 

поведінки. Засобом вираження загальності, типовості, обов'язковості соціальних 

зв'язків, надання їм чіткості і визначеності виступають право, політика, 

правосвідомість, мораль і т. д. При цьому одні й ті самі соціальні відносини 

можуть мати кілька форм вираження. Остання обставина дозволяє, по-перше, 

пояснити можливості регулювання одних і тих самих суспільних відносин 

кількома видами соціальних норм одночасно, і, по-друге, не ставити 

нормативність певного виду відносин у залежність тільки від однієї форми 

(наприклад, зв'язувати її тільки з юридичними нормами). 

Соціальні норми вказують, як слід поводитися у певній ситуації, та 

регулюють суспільні відносини. Дія соціальних норм призводить до суспільного 

порядку. Соціальні норми мають загальний характер. Вони поширюються не 

тільки на конкретну особу, а на всіх осіб, які опиняються в подібних ситуаціях. 

Для соціальної норми як загального правила поведінки характерними є 
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багаторазовість застосування, тривалість дії, невизначеність адресата 

(адресується всім, хто опинився у певних умовах). 

Соціальні норми створюються внаслідок свідомої вольової діяльності 

людей. Крім того, реалізація соціальних норм забезпечується свідомістю людей, 

а також тими соціальними групами, організаціями, інтереси яких відображають 

ті чи інші соціальні норми. І система, і зміст соціальних норм визначаються 

рівнем економічного, політичного, культурного розвитку суспільства. 

У той же час соціальні норми мають об Активний характер. Тобто, сам 

факт існування соціальної норми не залежить від волі і свідомості людей. Ці 

суб'єктивні фактори (воля і свідомість) впливають на зміст соціальних норм, а 

виникають соціальні норми внаслідок об'єктивної потреби суспільства в 

підтриманні порядку, забезпеченні розвитку. 

Отже, загальні риси всіх соціальних норм: 1) вони є стандартом поведінки, 

типової і нормальної у певній ситуації, у певному часі; 2) ці норми визначають 

межі поведінки, яка повинна бути, визначають межі можливої поведінки, яка 

схвалюється, і одночасно є засобом контролю за такою поведінкою; 3) ці норми 

формуються у процесі життєдіяльності людей; 4) усі ці норми мають на меті 

забезпечення порядку і організованості в суспільних відносинах. 

Найважливішою характеристикою соціальної норми є її корисність, тобто 

суспільна необхідність, обов'язковість і фактична реалізація в поведінці людей. 

Проте корисність може бути необхідною для однієї соціальної групи, може 

бути нейтральною і навіть шкідливою для іншої групи. Корисність норми 

мінлива у просторі та часі. Функції соціальних норм: 1) регулятивна – ці норми 

встановлюють правила поведінки у суспільстві, регламентують соціальну 

взаємодію; 2) оціночна – вони є критерієм відношення до тих чи інших дій, 

підставою оцінки соціально значущої поведінки конкретних суб'єктів; 3) 

трансляційна – через ці норми надбання людства, культура не тільки 

зберігаються, а й передаються наступним поколінням. 

Контрольні питання 

1. Звичаї, традиції та ділові звичаї 
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2. Поняття і призначення соціального регулювання, місце права в системі 

соціального регулювання 

 

Практичне заняття № 5 

Тема Механізм і стадії правового регулювання суспільних відносин 

Мета : визначити та встановити стадії правового регулювання, дати 

визначення та розглянути механізм правового регулювання 

Питання для обговорення 

1. Стадії правового регулювання 

2. Поняття механізму правового регулювання.  

3. Види і характеристика елементів механізму правового регулювання. 

Короткі теоретичні відомості 

Заохочення – встановлення в нормах права можливості одержання певних 

пільг і переваг за здійснення бажаних або корисних для держави й суспільства 

діянь. Так, заохоченням є, наприклад, рішення колегії про нагородження 

почесними грамотами, нагородами, відзнаками; рішення колегії про призначення 

стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України. 

Крім основних способів правового регулювання, в юридичній літературі 

виділяються й додаткові, такі як: стимулююча дія норм права, застосування 

засобів примусу, попереджувальна дія норм права. Виокремлення названих 

способів як додаткових, пояснюється тим, що вони розглядаються як певний вид 

обов’язку. 

Характеристика правового регулювання була б далеко не повною без 

звернення до категорії «тип правового регулювання». 

Тип правового регулювання – це особливий порядок правового 

регулювання, що виражається в певному поєднанні способів (дозволів і заборон) 

і створює стан більшого чи меншого сприяння для задоволення інтересів 

суб’єкта права. Тип правового регулювання встановлює тип правового режиму. 

Існують такі типи правового регулювання: 

загальний дозвіл – це тип правового регулювання, що базується на 
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своєрідній презумпції дозволу виконувати ті чи інші діяння. Виняток становлять 

випадки прямої заборони законом тих чи інших діянь. Отже, цей тип правового 

регулювання виходить з формули: дозволено все, крім того, що прямо 

заборонено законом. За цим типом регулювання створюються цивільні, трудові, 

сімейні, житлові та інші правовідносини (наприклад, особа має право укладати 

будь-які правочини, за винятком тих заборон, що передбачені в законі). 

загальна заборона (цей тип правового регулювання ще називають 

звільненням від заборони) – тип правового регулювання, основу якого складає 

загальна заборона певних видів діянь, але при цьому формулюється конкретне 

звільнення від неї, тобто робиться виняток із загальної заборони. У цьому типі 

правового регулювання реалізується принцип: заборонено все, за винятком того, 

що прямо дозволено законом. За цим типом регулювання встановлюються 

правові статуси та функції посадових осіб, державних службовців, міністрів, 

прокурорів, суддів, мерів міст та інших (наприклад, суд у вже вирішеному 

кримінальному впровадженні має право знову повернутися до неї лише у 

випадках, прямо передбачених у законі). 

У демократичній державі застосування першого типу правового 

регулювання (загального дозволу) характерне для врегулювання насамперед 

поведінки людей, а другого (загальної заборони) – для впорядкування діяльності 

держави, її органів та їх посадових осіб. 

Характеризуючи правове регулювання як процес, необхідно зазначити, що 

він відбувається не спонтанно, а протягом тривалого часу і є не разовим, а 

безперервним. Зважаючи на це, процес правового регулювання відповідних 

суспільних відносин має низку самостійних, але тісно пов’язаних між собою 

стадій, які послідовно змінюють одна одну і спрямовуються на отримання 

кінцевого результату, що відповідає меті правового регулювання. Такі стадії 

взаємопов’язані, що проявляється насамперед у тому, що кожна окремо взята 

стадія правового регулювання є передумовою наступної, оскільки завершення 

однієї є початком іншої. Крім того, всі стадії правового регулювання в кінцевому 

підсумку підпорядковані єдиній меті – впорядкувати відповідні суспільні 
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відносини, охороняти їх та сприяти подальшому розвитку. У комплексі стадії 

правового регулювання суспільних відносин дають можливість більш повно 

осмислити такий складний феномен як правове регулювання суспільних 

відносин і пов’язаний з ним механізм, властивий кожній окремо взятій стадії 

правового регулювання. 

Аналіз юридичної літератури свідчить про відсутність серед науковців 

єдиного підходу до виокремлення кількості стадій правового регулювання 

суспільних відносин. 

Така не одностайність поглядів дозволяє вести мову про існування 

основних і додаткових стадій правового регулювання й для зручності 

запам’ятовування здобувачами вищої освіти пропонуємо їх називати в 

скороченому варіанті єдиними правовими термінами. 

Таким чином, до основних стадій правового регулювання можна віднести 

такі: правотворчість, правовідносини та правореалізація. 

Перша стадія полягає у введенні в правову систему юридичних норм, які 

регламентують поведінку учасників суспільного життя. Це стадія загальної 

абстрактної можливості нормативного регулювання суспільних відносин, що 

потребують правового впливу. Ця стадія формування та дії юридичних норм 

характеризується тим, що норми регламентують, скеровують поведінку 

учасників суспільних відносин, встановлюють для них відповідний правовий 

режим. У межах означеної стадії визначено певні правові цілі, яких бажано 

досягнути за допомогою правового регулювання. 

Друга стадія полягає індивідуалізації та деталізації норм права на основі 

юридичних фактів щодо конкретної ситуації шляхом встановлення певних 

правових відносин між конкретними суб’єктами права, в яких виникає 

необхідний набір прав та обов’язків. 

Третя стадія реалізації (втілення в життя) прав та обов’язків у межах 

певних правових відносин, яка здійснюється через вольову діяльність людей. 

Соціальні та юридичні цілі, що стоять перед правотворчим органом під час 

прийняття відповідного нормативно-правового акта, не можуть бути реалізовані 
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інакше, як через втілення в конкретних правовідносинах. Формами реалізації при 

цьому є виконання, дотримання та використання. 

Відповідно до додаткових стадій можна віднести стадії тлумачення норм 

права, якщо в цьому є необхідність, та застосування норм права. 

Необхідність у стадії тлумачення норм права виникає там і тоді, коли є 

потреба у тлумаченні норм права, якими буде здійснюватися регулювання 

суспільних відносин. На жаль, з об’єктивних і суб’єктивних причин 

законодавство має низку недоліків, прогалин і колізій, що гальмують його 

розуміння та реалізацію. Це зазвичай викликає необхідність додаткового 

пояснення та інтерпретації норми права, якщо наприклад, зустрічаються норми 

схожі за змістом або такі, що протирічать одна одній. 

Застосування норм права як додаткова стадія правового 

регулювання передбачає перехід від загальних форм реалізації норм права до її 

особливої форми. Її особливість визначається тим, що це конкретна життєва 

ситуація, суб’єкт якої потребує застосування до нього з боку держави норм права 

і прийняття рішення у вигляді правозастосовного акту. 

Вивчення механізму правового регулювання цікавить учених тривалий час. 

Його мета – забезпечення безперешкодного руху інтересів суб’єктів права до 

цінностей, тобто гарантованість їхнього справедливого задоволення. 

Так, С. С. Алексєєв вважає, що під механізмом правового регулювання 

потрібно розуміти взяту в єдності всю сукупність юридичних засобів, за 

допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини На 

переконання B. В. Лазарева та С. В. Липня, механізм правового регулювання – це 

система правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 

суспільних відносин. Відповідно до позиції О. В. Малько механізм правового 

регулювання – це система правових засобів, організованих найбільш послідовно 

з метою подолання перешкод, що стоять на шляху задоволення інтересів 

суб’єктів права. У свою чергу Л. А. Луць розглядає механізм правового 

регулювання як систему спеціальних правових засобів, за допомогою яких 

здійснюється впорядкування суспільних відносин. 
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Таким чином, враховуючи вищевикладене, можна сказати, що механізм 

правового регулювання – це сукупність правових засобів, узята в єдності, за 

допомогою яких держава здійснює правовий вплив на конкретні суспільні 

відносини з метою їх упорядкування та розвитку. 

До основних ознак (рис) механізму правового регулювання 

відносяться: 

правове регулювання та його механізм є складовою соціального 

регулювання; 

є певною системою взаємодіючих між собою елементів, серед яких 

виокремлюють правові засоби (норми, суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

тощо), способи (дозволи, заборони і зобов’язання) та форми (дотримання, 

виконання і використання); 

забезпечує регулювання суспільних відносин, тобто є динамічною 

частиною правової системи; 

має цілеспрямований і результативний характер. 

Стосовно елементів механізму правового регулювання, то також необхідно 

зазначити про відсутність єдиної точки зору щодо їх кількості та якісного 

переліку. За час існування теорії держави та права як юридичної науки 

сформувалася точка зору, згідно з якою основними елементами механізму 

правового регулювання є норма права, правовідносини та акти реалізації 

суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. 

У сучасний період науковці наповнили це явище іншими елементами, 

наявність яких обґрунтували певними причинами та обставинами – розвитком 

юридичної науки, виділенням нових юридичних засобів, бажанням розширити це 

поняття, його характеристикою як динамічного явища. 

Таким чином, до елементів механізму правового регулювання можна 

віднести: принципи права, норми права, нормативно-правові акти, юридичні 

факти, акти тлумачення норм права, акти застосування норм права, законність, 

правову свідомість, правову культуру, правомірну поведінку, протиправну 

поведінку, юридичну відповідальність тощо. Зупинимося на характеристиці 
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основних з них. 

Норма права – це споконвічний елемент і нормативна основа механізму 

правового регулювання. Норма права являє собою загальне обов’язкове правило 

(модель) поведінки, яке встановлює для суб’єкта права як можливий варіант 

поведінки – суб’єктивні юридичні права, так і необхідний варіант поведінки – 

суб’єктивні юридичні обов’язки. 

Якість правового регулювання залежить від того, наскільки норми права 

правильно враховують закономірності суспільних відносин, що регулюються, 

наскільки високий рівень загальної і правової культури законодавчого корпусу. 

Безпосереднім чинником виникнення правових норм є правотворча діяльність 

держави, що полягає у прийнятті, зміні або відміні певних норм права. 

Специфічне завдання норми права в механізмі правового регулювання 

полягає в тому, щоб: 

визначити загальне коло людей, на які вона поширює свою дію; 

встановити зміст суспільних відносин (зміст поведінки суб’єкта), а також 

об’єкти правовідносин; 

визначити обставини, в яких особа повинна керуватися цим правилом 

поведінки; 

розкрити саме правило поведінки вказівкою на права і обов’язки учасників 

відносин, що регулюються, характер їх зв’язку між собою, а також державно-

примусові заході, що застосовуються до осіб у разі невиконання ними 

юридичних обов’язків. 

Норма права набуває зовнішнього вираження в нормативно-правовому 

акті, який забезпечує її дієвість. Нормативно-правові акти обслуговують 

нормативну основу механізму правового регулювання. Функції нормативно-

правових актів полягають головним чином у тому, щоб увести в правову систему 

нові юридичні норми, забезпечити їх зміну або скасування, підвищити 

ефективність їх дії. 

Правовідносини – необхідний елемент механізму правового регулювання, 

важлива ступінь здійснення програм, закладених у нормах права. У 
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правовідносинах індивідуалізуються положення відповідної правової норми, 

конкретизуються суб’єктивні юридичні права і обов’язки певних суб’єктів, їх 

повноваження і юридична відповідальність. Індивідуалізація загальних моделей 

поведінки стосовно конкретних осіб – другий рівень правового регулювання. 

Особливості прав, обов’язків, повноважень і відповідальності (а звідси й 

особливості правовідносин) багато в чому залежать від характеру регулюючого 

впливу норм права, в результаті якого складаються різні види правовідносин – 

регулятивні чи охоронні, активні чи пасивні. Отже, правовідносини в механізмі 

правового регулювання утворюють певну систему і лише так вони забезпечують 

переведення загальних правил норм права в суб’єктивні юридичні права і 

суб’єктивні юридичні обов’язки, повноваження й юридичну відповідальність для 

конкретних осіб, дозволяють досягти виконання їх волі, задоволення інтересів. 

Правовідносини в механізмі правового регулювання виконують такі 

функції: 

визначають конкретне коло осіб, на яких поширюється дія норм права в 

певний момент; 

закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть додержуватися 

особи; 

слугують умовою для можливого приведення в дію спеціальних 

юридичних засобів (прокуратурою, судом, поліцією) з метою забезпечення 

суб’єктивних прав, обов’язків, відповідальності. Таким чином, правовідносини в 

механізмі правового регулювання – це засіб «переведення» загальних правил 

норм права у площину суб’єктивних прав і обов’язків для певних суб’єктів. 

Акти безпосередньої реалізації прав і обов’язків – це фактична поведінка 

суб’єктів правовідносин, пов’язана зі здійсненням (реалізацією) своїх прав і 

обов’язків. 

Можливі два результати реагування на правове регулювання: 

активний – вчинення дій, що дозволяються (наприклад, брати участь у 

виборах органів влади); 

пасивний – утримування від заборонених дій (наприклад, не завдавати 
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шкоди довкіллю). 

Якщо активними діями реалізуються права – має місце використання 

правових норм. Якщо активними діями реалізуються обов’язки – має місце 

виконання правових норм. Якщо реалізація правових норм, що забороняють які-

небудь дії, полягає в утримуванні від їх вчинення – має місце додержання норм 

права. Наприклад, норми кримінального права реалізуються тоді, коли 

громадянин не вчиняє протиправних дій. Отже, акти безпосередньої реалізації у 

формах використання наданих нормами права можливостей, виконання 

зобов’язуючої норми права, додержання правових заборон посідають особливе 

місце в механізмі правового регулювання, тому що являють собою його кінцеву 

мету. 

У всіх випадках акти безпосередньої або опосередкованої реалізації прав і 

обов’язків завершують правове регулювання. Саме тут відбувається 

«переведення» правил норм права (спочатку виражених у правах і обов’язках) у 

фактичну, реальну поведінку учасників суспільних відносин, на які було 

спрямовано правове регулювання. 

Контрольні питання 

1. Законність: поняття, ознаки, принципи та система гарантій 

2. Поняття правопорядку, його ознаки, зміст, структура, функції та 

принципи. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема Правові відносини 

Мета : розглянути правові відносини та визначити суб’єктів та об’єкти 

Питання для обговорення 

1. Поняття, ознаки та види правовідносин. 

2. Структура правовідносин. 

3. Юридичні факти: поняття та класифікація 

Короткі теоретичні відомості 

Між людьми, їх об’єднаннями та спільнотами постійно виникає безліч 
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відносин, які потребують урегулювання шляхом встановлення певних правил 

поведінки їх учасників. Суспільство виробило значну кількість таких правил 

поведінки (соціальних норм). Це норми моралі, звичаї, корпоративні норми, 

норми права та ін. Кожен вид соціальних норм спрямований на регламентацію 

певного кола суспільних відносин, які й одержують своє найменування 

відповідно до назви норм, що їх регулюють. Відповідно до цього відносини в 

суспільстві, що врегульовані нормами права, називаються правовими 

відносинами, або правовідносинами. 

В юридичній літературі виокремлюють два основних підходи до 

інтерпретації правовідносин: перший пов’язаний з інтерпретацією правовідносин 

через їх зв’язок з юридичним нормативом (нормою права); другий – це 

діяльнісний підхід до визначення правовідносин. 

Перший класичний підхід може бути представлений дефініцією, 

що правові відносини – це свідомі вольові суспільні відносини, що виникають і 

здійснюються на основі норм права, учасники яких пов’язані закріпленими в 

нормах права взаємними правами та обов’язками, реалізація яких забезпечується 

можливістю застосування державного примусу. 

Другий, діяльнісний підхід визначає правовідносини як правову форму 

соціальної взаємодії суб’єктів права з метою реалізації інтересів і досягнення 

результатів, що передбачені законом, або не суперечать закону чи іншим 

джерелам права.[3] 

Правовідносинам притаманні такі суттєві ознаки, а саме: 

є різновидом суспільних відносин. Правовідносини виникають між 

людьми, їх об’єднаннями та спільнотами як суб’єктами права з приводу 

соціального блага або забезпечення будь-яких законних інтересів; 

є свідомо-вольовими відносинами, оскільки до свого виникнення вони 

проходять крізь свідомість людей та для їх виникнення необхідна воля як 

мінімум одного з учасників. Щоправда, правовідносини можуть виникати та 

припинятися поза волею (інтересом) їх учасників (наприклад, особа стосовно 

якої було вчинено протиправне діяння, вимушено, не з власної волі набуває 
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статусу суб’єкта кримінально-правових відносин); 

виникають із приводу соціального блага або забезпечення будь-яких 

інтересів, які виступають як передумова правовідносин; 

виникають, тривають, змінюються, призупиняються, припиняються або 

відновлюються на основі норм права; 

учасники правовідносин пов’язані між собою суб’єктивними правами та 

юридичними обов’язками. Сторони в правовідносинах виступають як 

уповноважені та зобов’язані особи, де права й інтереси одних осіб можуть бути 

реалізовані через виконання обов’язків іншими; 

охороняються державою і в разі потреби забезпечуються силою 

державного примусу. 

Правовідносини можуть виникнути лише за наявності необхідних 

передумов. 

Під передумовами виникнення, зміни і припинення 

правовідносин розуміють певний комплекс різних за змістом взаємопов’язаних 

юридичних явищ, взаємодія яких тягне за собою рух 

правовідносин. Виокремлюють загальні (матеріальні) та спеціальні (юридичні) 

передумови виникнення правовідносин. 

Загальні (матеріальні) передумови виникнення, зміни і припинення 

правовідносин: 

наявність не менше двох суб’єктів права як учасників правовідносин; 

об’єкт правовідносин – певні інтереси або блага як матеріальні, так і не 

матеріальні, з приводу яких, або з приводу захисту яких, суб’єкти правовідносин 

вступили у відносини між собою. 

Спеціальні (юридичні) передумови виникнення правовідносин: 

нормативно-правова основа, характерною ознакою якої виступають 

відповідні норми права, що регулюють певний вид суспільних відносин; 

правосуб’єктна основа, що визначає здатність особи до участі в тому чи 

іншому виді правових відносин; 

юридико-фактична основа, тобто певні юридичні факти (фактичні склади) 
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реальної дійсності, з наявністю яких норми права пов’язують виникнення, зміну 

або припинення відповідних прав і обов’язків правосуб’єктної особи (може 

розглядатись і як передумова правовідносин, і як структурний елемент). 

Сучасне суспільство характеризується значною кількістю і складністю 

зв’язків, що виникають між людьми та їх об’єднаннями. Ці відносини мають 

різну спрямованість, вони різні за кількістю учасників, що обумовлює ті або інші 

особливості правових норм, які регулюють конкретні соціальні відносини. 

Різноманіття суспільних відносин і особливості норм права, що їх 

регламентують, обумовлюють виникнення правовідносин, які багато в чому 

відрізняються між собою. 

Правовідносини, залежно від певних ознак та критеріїв поділяють на види: 

За спеціально-юридичними функціями права: 

регулятивні, які виникають у результаті правомірної поведінки суб’єктів і в 

яких поведінка їх учасників повністю відповідає нормам права, тобто є 

правомірною; 

охоронні, які виникають з факту неправомірної поведінки суб’єктів як 

негативна реакція держави на таку поведінку. До цього виду відносяться 

правовідносини, в ході яких відбувається притягнення суб’єкта за вчинене 

правопорушення до юридичної відповідальності. 

За рівнем індивідуалізації суб’єктів: 

відносні, в яких точно визначені права й обов’язки всіх учасників (відносно 

кожного) – як уповноважених, так і зобов’язаних. Наприклад, відносними 

правовідносинами є договори купівлі-продажу – домовленості, в межах яких 

права й обов’язки сторін (продавця і покупця) визначені вичерпно й однозначно; 

абсолютні, в яких визначена лише одна уповноважена сторона, що є носієм 

певного суб’єктивного права, а всі інші суб’єкти (абсолютно кожний) визнаються 

зобов’язаними не заважати здійсненню уповноваженим своїх прав. Прикладом 

можуть бути відносини власності, в яких завжди точно визначений власник 

певних об’єктів, а абсолютно всі інші суб’єкти визнаються зобов’язаними 

поважати і не перешкоджати здійсненню прав власника. 
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За предметом правового регулювання: 

конституційно-правові. Своєрідність конституційних правовідносин, 

учасниками яких є правоохоронні органи, зумовлена: особливим юридичним 

змістом цих відносин; права і обов’язки суб’єктів конституційних правовідносин 

за участю правоохоронних органів бувають двох видів: перші безпосередньо 

здійснюються в певних відносинах, інші реалізуються на підставі норм інших 

галузей права, що конкретизують вказані права та обов’язки; мають особливий 

склад суб’єктів – учасників цих відносин;[ 

адміністративно -правові. Специфічними рисами адміністративно-правових 

відносин у діяльності правоохоронних органів є: ці відносини виникають у 

особливій сфері державного управління; аналіз адміністративно-правових 

відносини в діяльності правоохоронних органів дозволяє зробити висновок, що 

їх об’єкт відрізняється від об’єкта інших правових відносин. Його специфіка 

зумовлена компетенцією правоохоронних органів, а також формами і методами 

їх діяльності; саме в адміністративно-правових відносинах правоохоронні органи 

виступають безпосередньо як органи примусу, в той же час тісно пов’язані з 

населенням, тим самим слугують у ролі інструменту формування ставлення 

населення до суб’єктів правоохоронної системи; цей вид правовідносин є 

основним змістом діяльності Національної поліції; 

кримінально-процесуальні. Правовідносини пронизують усі стадії 

кримінального процесу. У кримінальному процесі немає дій, що вчиняються поза 

правовідносинами, як і немає учасників кримінального процесу, які могли б 

реалізувати свої права або виконати обов’язки 

поза правовідносинами.[5] Класифікацію правовідносин за предметом правового 

регулювання можна продовжувати перераховуючи існуючі галузі права. 

За кількістю суб’єктів: 

прості, що відбуваються лише між двома суб’єктами (сторонами), 

наприклад купівля-продаж, де сторонами є продавець і покупець; 

складні, учасниками яких є три і більше суб’єктів (сторін), наприклад 

судове засідання, сторонами якого можуть бути суд, обвинувачений, захисник, 
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обвинувач, свідки, експерти тощо. 

За розподілом прав і обов’язків між суб’єктами: 

односторонні, в яких кожна сторона відносно іншої має або лише права, 

або лише обов’язки. До таких відноситься, наприклад, видача довіреності; 

двосторонні, в яких кожна із сторін має як права, так і обов’язки. 

Наприклад, навчання студента у вищому навчальному закладі є 

правовідношенням, у якому кожна із сторін (студент і вищий навчальний заклад) 

мають по відношенню один до одного як права, так і обов’язки. 

За характером обов’язків: 

активні, в яких зобов’язаний суб’єкт повинен вчинити певні дії, наприклад 

студент своєчасно повинен підготувати дипломну роботу; 

пасивні, в яких зобов’язаний суб’єкт повинен утриматись від вчинення 

певних дій, наприклад студент повинен не вчиняти дій, що порушують 

дисципліну під час проведення навчальних занять. 

За характером волевиявлення сторін: 

договірні, для виникнення яких необхідне волевиявлення (згода) як 

уповноваженої, так і зобов’язаної сторони (наприклад, договір охорони); 

управлінські, для виникнення яких досить волевиявлення лише 

уповноваженої сторони (наприклад, накладення адміністративного стягнення). 

За часом тривалості: 

короткочасні, що завершуються одноактною реалізацією учасниками 

правовідносин своїх прав і обов’язків (наприклад, поліцейський поінформував 

водія про тимчасову заборону проїзду у зв’язку дорожньо-транспортною 

пригодою); 

триваючі, що не завершуються одноактною реалізацією прав і обов’язків 

(наприклад, пенсійні правовідносини). 

Контрольні питання 

1. Правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність. 

2. Поняття, ознаки та види правової поведінки. 

3. Поняття, ознаки та види правомірної поведінки. 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/tdp-new/info/lection/lec10/tema10_3.html
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4. Поняття та види правопорушень. 

 

Практичне заняття № 7 

Тема. Юридично значуща поведінка 

Мета: розглянути особливості поведінки суб’єктів. 

Питання для обговорення 

1. Ознаки і види юридично значущої поведінки 

2. Правомірна поведінка, її ознаки, мотиви і види 

3. Зловживання правом 

4. Об’єктивно протиправне діяння 

Короткі теоретичні відомості 

Юридично значуща поведінка ‒ це соціальна свідомо-вольова поведінка 

особи (дія чи бездіяльність), що передбачена нормами права і спричиняє або 

може спричинити можливі юридичні наслідки. Будь-яка поведінка суб’єктів 

права у сфері, урегульованій правом, є юридично значущою. Вона слугує 

формою вияву свободи особи, найважливішою формою існування усякої 

професійної діяльності, здійснюваної в державі. Без поведінки (вчинків) у сфері 

дії права не відбуваються правовідносини, не реалізуються права і свободи 

громадян, оскільки така поведінка виступає як юридичний факт, що визначає її 

характер: правомірна поведінка викликає виникнення регулятивних 

правовідносин, неправомірна (правопорушення) ‒ охоронних і захисних. 

Поведінка за межами правового регулювання суспільних відносин є 

юридично нейтральною, не має юридичного значення. 

Ознаки юридично значущої поведінки: 

1) має соціальний характер ‒ соціально корисна (правомірна поведінка) або 

соціально шкідлива (правопорушення), що впливає на розвиток суспільних 

відносин; 

2) має свідомо вольовий характер, залежить від психічних властивостей 

особи, здатності усвідомлено контролювати негативні емоційні вияви і 

стримувати їх зусиллями волі, керувати своїми вчинками, тобто юридично 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/tdp-new/info/lection/lec10/tema10_9.html
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значуща поведінка є вольовою стороною правосвідомості, за допомогою якої 

здійснюється процес перенесення правових норм, що містяться в нормативно-

правових актах, правових прецедентах, нормативних договорах та інших 

джерелах (формах) права, у реальну поведінку: правомірну, неправомірну 

(об’єктивно протиправне діяння, зловживання правом); 

3) зовні виражена у дії чи бездіяльності, що піддається правовому 

регулюванню. Дія безпосередньо впливає на відносини між суб’єктами. 

Бездіяльність, як правило, є вербальною (словесною) і складається з різних 

висловлювань, суджень і оцінок, що виражають внутрішній стан суб’єкта; 

4) регулюється юридичними нормами, що містяться в законодавчих і 

підзаконних актах і які або прямо описують умови й ознаки дії чи бездіяльності у 

правовій сфері, або передбачають будь-які заходи їх моделювання. Цим 

відрізняють юридично значущу поведінку від інших типів соціальної поведінки, 

що спостерігається у політичній, економічній та інших сферах; 

5) підлягає юридичній оцінці (правовій кваліфікації) для визначення її 

відповідності (невідповідності) нормам права; 

6) має властивість спричиняти юридичні наслідки, оскільки пов’язана з: 

а) реалізацією суб’єктом своїх потреб та інтересів (їх задоволення, досягнення 

особистих цілей, певних втрат); б) реакцією держави на результати юридично 

значущої поведінки (стимулювання, охорона соціально корисних дій або вжиття 

заходів юридичної відповідальності за соціально шкідливі дії). 

Оцінка поведінки суб’єкта права може бути юридичною і соціальною. 

Якщо з юридичної точки зору поведінка є правомірною і неправомірною, то із 

соціальної ‒ соціально корисною і соціально шкідливою. З огляду на юридичну і 

соціальну оцінки юридично значущу поведінку можна поділити на такі види: 

Правомірна поведінка ‒ дія (чи бездіяльність), що є соціально корисною, 

відповідає нормам права. 

Зловживання правом ‒ дія (чи бездіяльність), що формально перебуває в 

рамках норм права, але за суттю є соціально-шкідливою. 
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Об’єктивно неправомірне діяння - дія (чи бездіяльність), що суперечить 

нормам права, є соціально шкідливою, але не містить складу правопорушення.  

Правопорушення ‒ дія (чи бездіяльність), що є соціально шкідливою, 

суперечить нормам права. 

Контрольні питання 

1. Правопорушення: ознаки і види 

2. Юридичний склад правопорушення 

3. Причини правопорушень. Правопорушність 

Література: [1, с. 111–116; 3, с. 125–137; 5, с. 41–51; 9, с. 76–86]. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема. Юридична відповідальність  

Мета: розглянути сутність та завдання юридичної відповідальності. 

Питання для обговорення 

1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності, її відмінність від інших 

видів державного примусу 

2. Принципи юридичної відповідальності 

3. Мета і функції юридичної відповідальності 

4. Види юридичної відповідальності, їх засоби 

Короткі теоретичні відомості 

Юридична відповідальність ‒ передбачені законом вид і міра обов’язку 

правопорушника потерпати від примусового державновладного позбавлення 

благ психологічного, організаційного або майнового характеру у 

правовідносинах, що виникають між ним і державою із факту правопорушення. 

Ознаки юридичної відповідальності: 

1) виникає із факту правопорушення як результату недодержання 

фізичними або юридичними особами встановлених законом заборон, 

невиконання ними визначених законом зобов’язань, завдання шкоди 

охоронюваним державою правам, свободам та законним інтересам суб’єктів 

(учасників) суспільних відносин і має характер охоронно-захисних 
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правовідносин між державою в особі її спеціальних компетентних органів і 

правопорушником; 

2) виражається в обов’язку особи зазнавати конкретних виду і міри 

позбавлення благ психічного (попередження, оголошення зауваження чи догани), 

організаційного (позбавлення волі на певний строк чи довічно, позбавлення 

права обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю,  

адміністративний арешт та ін.) і майнового (конфіскація майна, штраф, пеня) 

характеру за свою вину, тобто нести кару, яка є новим, додатковим, юридичним 

обов’язком, котрий не існував до правопорушення; 

3) настає лише за вчинені правопорушення або такі, що вчиняються, при 

встановленні складу правопорушення, тобто є результатом винного 

протисуспільного діяння. Це вимога, обов’язкова при покладанні кримінальної 

або адміністративної відповідальності; 

4) здійснюється компетентнім органом у суворій відповідності закону, а 

саме ‒ до санкцій норм права, якими встановлюються вид і міра позбавлення 

благ. У цивільно-правових деліктах конкретні санкції можуть міститися не в 

юридичних нормах, а в цивільно-правових угодах; 

5) реалізується у відповідних процесуальних формах у процесі 

правозастосовної діяльності з дотриманням певного процедурно-процесуального 

порядку і форм, установлених законом. Поза процесуальною формою юридична 

відповідальність неможлива. Порядок залучення до юридичної відповідальності 

визначається нормами процесуального права: породжувані нормами 

процесуальні правовідносини слугують формою відносин юридичної 

відповідальності. 

Застосування державного примусу передбачають правовідносини 

відповідальності, які виникають між державою і правопорушником у зв’язку з 

кримінальним і адміністративним правопорушенням. А правовідносини 

відповідальності, які виникають між учасниками (колективними й 

індивідуальними) цивільно-правових угод, можуть завершитись добровільним 

виконанням обов’язків ‒ відшкодуванням шкоди за згодою сторін. Не 
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потребують державного примусу і правовідносини, що виникають у процесі 

реалізації трудової (дисциплінарної і матеріальної) відповідальності. Тільки у 

випадках, якщо вони не можуть ефективно реалізувати засоби відповідальності, у 

правовідносини втручається держава, забезпечуючи проведення заходів 

відповідальності силою свого апарату. 

Юридичну відповідальність не можна зводити винятково до державно-

правового примусу, як і державно-правовий примус ‒ винятково до юридичної 

відповідальності. Державно-правовий примус є більш широким поняттям, ніж 

юридична відповідальність, ‒ він здійснюється різними засобами 

(попереджувальними, запобіжними, відновлювальними), які не пов’язані з 

відповідальністю. На відміну від юридичної відповідальності, де примус має 

основне значення, в інших заходах державного впливу він є допоміжним. 

Наприклад, за вчинення дитиною злочину застосовуються примусові заходи 

виховного характеру (так звана «ювенальна відповідальність»). 

Для застосування засобів державного примусу поза юридичною 

відповідальністю встановлення вини та наявності протиправної поведінки не є 

обов’язковими. 

Контрольні питання 

1. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.  

2. Співвідношення суб’єкта правопорушення і суб’єкта відповідальності. 

3. Недоліки правового регулювання як один із чинників економічної 

злочинності в Україні. 

Література: [2, с. 78–91; 5, с. 104–121; 6, с. 32–36; 8, с. 212–219]. 
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2 ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Формування адміністративних послуг та їх правове регулювання 

2. Правовий статус осбб. Проблеми його створення та функціонування 

3. Роль права у системі соціальної регуляції 

4. Співвідношення між стандартом адміністративної послуги та стандартом 

обслуговування 

5. Регулювання трудових правовідносин державних службовців 

6. Право та релігія в системі соціального регулювання 

7. Реалізація права в контексті мети правового регулювання 

8. Система права як об’єктивно існуюче явище суспільного життя 

9. Проблематика співвідношення держави та громадянського суспільства 

10. Правомірна поведінка: сутність, природа та основні підходи до 

розгляду 

11. Право на працю як одне з пріоритетних соціальних прав особи 

12. Реалізація права як основа правового порядку 

13. Норма права як важливий регулятор суспільних відносин 

14. Економіко-правові підвалини становлення громадянського суспільства 

в україні 

15. Право на життя – первинна умова існування та розвитку суспільства і 

держави 

16. Формування правової культури 

17. Проблеми права на житло 

18. Попередження правопорушень та формування правової культури 

19. Проблеми захисту вразливих груп населення 

20. Проблеми державного устрою україни 

21. Порівняльна характеристика правового забезпечення процесу 

судочинства в контексті судової реформи в україні 

22. Запровадження інституту присяжних в україні 

23. Права людини в умовах формування громадянського суспільства в 

україні 
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24. Правова охорона та захист інтелектуальної власності 

25. Безпека та цивільний захист населення 

26. Захист державної власності 

27. Відповідальність за порушення законодавства «про захист 

персональних даних» 

28. Плата за адміністративні послуги 

29. Податкова міліція як орган контролю у сфері податків 

30. Правовий аспект захису трудових прав працівників  
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3. ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Розкрийте типологічні ознаки традиційно-звичаєвого права.  

2. Як у нормативних актах унормовано поділ влади на гілки.  

3. Яким чином реалізовуються положення Конституції України.  

4. Хто є гарантом дотримання Конституції України. 

5. Норми права: поняття, класифікація, структура.  

6. Поняття та види джерел права. Характеристика видів джерел 

права.  

7. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.  

8. Система права та законодавства.  

9. Поняття, ознаки та види правових відносин. Структура правових 

відносин. Поняття юридичних фактів та їх класифікація. 

10. Імперативні і диспозитивні норми в діяльності органів виконавчої 

влади. 

11. Яким чином держава забезпечує права людини під час режиму 

надзвичайного стану?  

12. Чи конституційно притягувати особу до відповідальності за 

порушення бланкетних норм?  

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення – 

поєднання в одному акті матеріальних і процесуальних норм. 

14. Поняття та зміст конституційних правовідносин і особливості 

конституційно-правового регулювання.  

15. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні.  

16. Громадянство України.  

17. Народовладдя в Україні. 

18. Конституційно-правовий статус органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні. 

19. Державні символи України.  

20. Характеристика підстав набуття та припинення громадянства 

України.  
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21. Реалізація конституційних прав та свобод людини і громадянина 

в Україні.  

22. Участь політичних партій та громадських організацій в 

управлінні державними справами.  

23. Порядок обрання Президента України.  

24. Порядок обрання народного депутата України.  

25. Особливості дострокового припинення повноважень органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні. 

26. Цивільні правовідносини: поняття, ознаки та структура.  

27. Правочин як підстава виникнення, зміни та припинення 

цивільних правовідносин.  

28. Право власності та інші речові права. 

29. Зобов’язальне право. 

30. Основи спадкового права. 

31. Визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою.  

32. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права.  

33. Захист цивільних прав та охоронюваних законом інтересів.  

34. Цивільно-правова відповідальність.  

35. Цивільно-правові договори. 

36. Поняття та ознаки сімейних правовідносин.  

37. Шлюб: поняття, порядок укладання та припинення. Недійсність 

шлюбу. 

38. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя.  

39. Аліментні правовідносини між батьками та дітьми. 

40. Способи захисту сімейних прав та інтересів.  

41. Порядок визначення походження дитини.  

42. Підстави для позбавлених батьківських прав. Правові наслідки 

позбавлення батьківських прав.  

43. Особисті немайнові та майнові права та обов’язки інших членів 

сім’ї та родичів.  
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44. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

45 Трудове право і трудові правовідносини.  

46. Трудовий договір.  

47. Робочий час та час відпочинку. 

48. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність.  

49. Основи розгляду та вирішення індивідуальних трудових спорів. 

50. Поняття та структура оплати праці.  

51. Гарантії прав працівників у сфері оплати праці.  

52. Зміст правових гарантій прав та інтересів працівників при 

звільненні.  

53. Строкові трудові договори.  

54. Поняття, види, порядок надання відпусток. 

55. Деліктологія. Делікт – правопорушення.  

56. Розмежування злочину і проступку під час реформування 

національного законодавства.  

57. Законодавство про відповідальність у сфері публічної служби.  

58. Новела «кримінальні проступки» в українському законодавстві.  

59. Єдина система обліку – основа подолання корупції. 

60. Охарактеризуйте поняття «проступок» та визначте його місце 

серед інших правопорушень (деліктів).  

61. У чому проявляється небезпечність злочину?  

62. Дайте визначення поняттю «корупційний проступок».  

63. Які підстави та особливості притягнення до юридичної 

відповідальності? 

64. Особливості регулювання кримінально-правових відносин.  

65. Поняття злочину, його ознаки та види.  

66. Поняття та ознаки складу злочину.  

67. Обставини, що виключають злочинність діяння. Звільнення від 

кримінальної відповідальності.  
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68. Покарання та його види. Інші кримінально-правові заходи. 

69. Відмінність злочинів від проступків.  

70. Поняття та ознаки малозначного діяння.  

71. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності.  

72. Теорії покарання у науці кримінального права.  

73. Обставини, що виключають злочинність діяння: поняття, види, 

загальні ознаки. 

74. Поняття та ознаки господарських правовідносин.  

75. Загальна характеристика суб’єкта господарювання.  

76. Порядок створення юридичних осіб (підприємств).  

77. Особливості здійснення основних видів господарської діяльності.  

78. Господарські договори.  

79. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

80. Особливості спрощеної системи оподаткування суб’єктів 

господарювання.  

81. Види господарських товариств.  

82. Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і 

споживачів від недобросовісної конкуренції.  

83. Способи захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання.  

84. Позовна давність: поняття та особливості в окремих 

господарських договорах.  

85. Форми інвестування інноваційної діяльності. 

86. Адміністративні правовідносини: поняття, ознаки та структура.  

87. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземних 

громадян, осіб без громадянства.  

88. Поняття та сутність публічного адміністрування.  

89. Публічна служба в України. 

90. Предмет адміністративного права.  

91. Система адміністративного права.  
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92. Адміністративний примус: поняття, ознаки, складові.  

93. Органи виконавчої влади.  

94. Органи місцевого самоврядування. 

95. Поняття та ознаки податкових правовідносин.  

96. Поняття податку. Правовий механізм податку та його елементи. 

Податкова система України.  

97. Адміністрування податків в Україні. Права та обов’язки 

платників податків.  

98. Податкове правопорушення. Відповідальність за порушення 

податкового законодавства. 

99. Права та обов’язки контролюючих органів.  

100. Адміністративне оскарження рішень, дій або бездіяльності 

контролюючих органів.  

101. Види податкових перевірок та порядок їх проведення.  

102. Поняття податкового боргу. Заходи забезпечення погашення 

податкового боргу.  

103. Місцеві податки та збори. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ 
 

 
 

№ 

пор. 
 

Вид контролю 

Максимальна 

кількість балів за 
семестр за умови 
100 % виконання 

  окремого виду 
  роботи 

1 Лекції (відвідування лекційних занять) 10 

 Написання рефератів відповідно до тематики лекційних 

занять, що були пропущені з поважних причин 

1 бал за кожну 

роботу 

2 Поточний і підсумковий контроль знань на практичних 3 бали 
 (семінарських) заняттях (опитування, контрольні, «задовільно» 
 тести, письмові завдання, 4 бали – «добре» 
 розв’язання задач) 5 балів – 
  «відмінно» 

2.1 Написання рефератів та їх презентація відповідно до тематики 

курсу 

5 балів 

(до 2 робіт за 
семестр) 

2.2 Виконання контрольних робіт за змістовими модулями: 3 бали 
 а) І модульна контрольна робота; «задовільно» 
 б) II модульна контрольна робота. 4 бали – «добре» 
  5 балів – 
  «відмінно» 

 Додаткові бали  

2.3 Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції з 
тематики курсу 

8 

2.4 Підготовка та публікація наукової статті відповідно до 
тематики курсу під керівництвом викладача 

15 

2.5 Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, 

виконанні госпдоговірних замовлень, роботі студентського 
наукового товариства 

5 

 Разом за пунктом 2 до 50 балів 

3 Робота на практичних (семінарських, лабораторних) 

заняттях 

 

 Відвідування 10 

 Конспект практичних занять 10 

4 Залік 20 

 Разом до 100 балів 
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