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Анотація

Пропонований підручник з навчальної дисципліни «Основи юриспруденції»
підготовлено з урахуванням досягнень сучасної вітчизняної юридичної науки
та останніх змін у законодавстві України. У підручнику розкрито основні
питання теорії держави і права, конституційного, цивільного, житлового,
сімейного, трудового, адміністративного та кримінального права.   

Значна увага в ньому приділена судовій системі, судоустрою та
правоохоронним органам України.  

Розраховано на студентів, які вивчають основи юриспруденції (права
правознавства) в неюридичних закладах вищої освіти, викладачів юридичних
дисциплін, а також на всіх, хто цікавиться питаннями правової науки.
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Вступ 
«Основи юриспруденції» – обов’язкова навчальна дисципліна для 

здобувачів вищої освіти всіх спеціальностей у вищих навчальних закладах 
України зовсім не випадково, оскільки опанування основних засад юридич- 
ної науки, безумовно, сприяє формуванню правової свідомості та правової 
культури майбутніх фахівців і є важливою передумовою побудови право-
вої держави, проголошеної як конституційний ідеал України. 

У повсякденному житті кожна людина щоденно, іноді навіть не усві-
домлюючи цього, стає учасником великої кількості такого різновиду су- 
спільних відносин, як правовідносини. Правовідносинам властива наяв-
ність свідомої поведінки індивіда, двосторонній характер, взаємообумов-
леність та обов’язкова забезпеченість засобами державного впливу. Вони 
покликані регулювати, впорядковувати і юридизувати суспільні відносини. 
Від того, як суб’єкти цих правовідносин обізнані з правовими нормами, що 
діють у державі, поважають їх і дотримуються встановлених правил пове-
дінки, залежить правомірність їхніх вчинків і насамкінець стан законності 
та правопорядку в державі. Виходячи з цього, можна зробити висновок про 
особливе місце дисципліни «Основи юриспруденції» в системі інших не-
профільних для студентів вищих навчальних закладів навчальних дисцип-
лін. Саме тому максимально ефективне використання часу, відведеного на 
вивчення основ юридичної науки, значно сприятиме формуванню належ-
ного рівня правосвідомості та правової культури студентів різних спеціа-
льностей. 

Велике світоглядне значення «Основ юриспруденції» підтверджується 
їх метою і завданням. Мета цієї навчальної дисципліни – засвоєння здобу-
вачами вищої освіти основних теоретичних положень і понять вітчизняно-
го права, розуміння ними чинного законодавства України, закономірностей 
побудови правової держави, вміння тлумачити і правильно застосовувати 
нормативно-правові акти у практичній діяльності, грамотно оцінювати 
юридичні факти, вільно орієнтуватись у сучасному правовому полі. Зав- 
данням «Основ юриспруденції» є надання здобувачам вищої освіти систе-
матичних знань з юридичних наук, виховання в них відповідального став-
лення до вітчизняного законодавства. Необхідною передумовою майбут-
ньої професійної діяльності студентів є також засвоєння ними специфічної 
юридичної термінології, а також певного правового мінімуму з конститу-
ційного, цивільного, сімейного, трудового, житлового, адміністративного 
та кримінального права України. Ці обставини роблять дану навчальну ди-
сципліну обов’язковим елементом незалежно від спеціалізації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи юриспруден- 
ції» здобувачі вищої освіти мають знати: 

- загальнотеоретичні юридичні поняття і терміни; 
- структуру права та законодавства; 
- поняття й ознаки правосвідомості та правової культури, правової по-

ведінки та юридичної відповідальності; 
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- питання функціонування системи права, дії механізму правового ре-
гулювання; 

- підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин; 
- основи конституційного права України; 
- органи публічної влади та місцевого самоврядування в Україні; 
- судові та правоохоронні органи України; 
- основні визначення та поняття окремих галузей права України; 
- джерела чинного законодавства України; 
- правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в 

Україні. 
Після вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають 

уміти: 
- володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти ви-

користовувати їх; 
- характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законо-

давства України; 
- правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному 

житті закони та підзаконні акти України; 
- орієнтуватися в сучасному правовому полі; 
- розмежовувати правові відносини в суспільстві; 
- використовувати юридичні процедури захисту прав і свобод людини 

у судових та адміністративних органах України; 
- правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей 

права України; 
- грамотно оцінювати юридичні факти, аналізувати сучасні проблеми 

розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію. 
Структура пропонованого підручника зумовлена як обсягом навчальної 

програми, так і логікою викладання ключових питань сучасної юридичної 
науки. Викладання навчальної дисципліни «Основи юриспруденції» здійсню-
ється на основі курсу лекцій та шляхом проведення семінарських занять (пе-
реважно у формі дискусії), групових та індивідуальних консультацій.  

Автори підручника дуже сподіваються, що він не лише допоможе сту-
дентам якісніше підготуватися до складання іспиту (заліку) з основ юрис-
пруденції, але й, можливо, підштовхне їх до подальшої самостійної роботи 
з опанування юридичної науки, що, безумовно, сприятиме формуванню 
активної громадянської позиції фахівця будь-якого профілю. 

 

 

 

 

 



 

10 

Розділ 1. Основи теорії держави і права 
 

Глава 1. Виникнення та історичний розвиток  
держави і права 

 
1.1.1. Держава і право як історичні надбання людства. 
1.1.2. Причини, фактори, закономірності та стадії виникнення держави 

і права. 
1.1.3. Теорії походження держави.  
1.1.4. Теорії походження права. 
1.1.5. Історичні типи держави і права. 
 
1.1.1. Держава і право як історичні надбання людства 
Юриспруденція (або юридична наука) як система теоретичних і прак-

тичних знань про закономірності існування та функціонування державно-
правової дійсності посідає дуже важливе місце в системі суспільних наук. 
Головними об’єктами юриспруденції є держава і право – два важливих 
суспільних інститути, що свого часу закономірно виникли внаслідок істо-
ричного розвитку людської цивілізації. Не зважаючи на притаманні їм не-
доліки, вони й нині залишаються найбільш досконалою формою політико-
правової організації суспільства та універсальним засобом соціально-
правового регулювання питань суспільного життя.  

Цінність держави і права виявляється в їх здатності організувати й 
упорядкувати великі та малі колективи людей і суспільство в цілому. Тому 
і державу, і право не можна відокремлювати від ширшої дефініції – влади, 
бо вони виступають її головним знаряддям та атрибутами. Оскільки ж 
підвладними в будь-якому суспільстві завжди є люди, то й владу в суспіль-
стві постійно ототожнюють із соціальною владою. Соціальна влада залежно 
від тієї галузі суспільного життя, в якій вона здійснюється, може бути  
економічною, політичною, моральною, релігійною тощо.  

Юриспруденція ж особливу увагу приділяє політичній владі – тому 
виду соціальної влади, за допомогою якої реалізуються всі життєво важли-
ві потреби як великих, так і просто впливових соціальних груп (класів, 
страт, політичних партій, націй тощо). Сукупність політичних інститутів, 
за допомогою яких здійснюється політична влада, називається політич-
ною системою суспільства. Елементами політичної системи виступають 
держава, недержавні формування (політичні партії, громадські органі-
зації) і трудові колективи. Політична ж влада, що реалізується через держав-
ні органи за допомогою юридичних норм, має назву державної влади.  

У сучасному демократичному суспільстві держава за допомогою 
права повинна забезпечувати: 

- у галузі економіки – справедливу оплату праці людини; 
- у галузі політики – реальну участь населення в управлінні державою 

та суспільством; 
- у соціальній сфері – високий рівень життя населення; 
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- у духовній сфері – можливості для  особи повністю реалізувати свої 
духовні потреби. 

Роль держави в організації суспільства та здійсненні політичної влади 
зумовлена насамперед тим, що вона є центром і базовим елементом усієї 
політичної системи. Тільки держава має суверенну владу, що є верховною, 
самостійною та неподільною в межах її території, а також виступає офі-
ційним представником усього населення або його більшості. Крім того, 
тільки держава уособлює суверенітет народу і нації та здатна реалізувати 
право нації на самовизначення. На державу покладена також функція охо-
рони та захисту прав людини і громадянина, задоволення загальносоціаль-
них і загальнолюдських потреб. З метою ефективного управління суспіль- 
ством держава видає загальнообов’язкові для всіх правила поведінки у ви-
гляді юридичних норм, а також індивідуально-юридичні приписи, необ-
хідні для регулювання прав і обов’язків конкретних осіб у певних життє-
вих обставинах. 

Водночас держава є не тільки результатом суспільного розвитку, але й 
виступає фактором формування політичної системи суспільства. Вона стає 
основним засобом досягнення цілей, що стоять перед суспільством, концен- 
трує в собі багатоманітність політичних інтересів, надає сталий характер 
політичній системі через упорядкування її діяльності. Це зумовлено тим, 
що лише держава офіційно представляє все суспільство та здатна забезпе-
чити основні права і свободи людей, володіє монопольним правом засто-
совувати примус на всій території, встановлювати юридичні норми, 
обов’язкові для всього населення та забезпечувати їх реалізацію. 

Державна влада як різновид політичної влади втілюється в державно-
правових інститутах і призначена для регулювання суспільних відносин. 
Державна влада має офіційний публічний характер. У межах країни вона є 
найвищою, повною, верховною і ні від кого не залежною. Державна влада 
має свої особливості: 

- проголошується від імені держави; 
- юридично закріплюється; 
- її впровадження в життя забезпечується силою держави; 
- регламентується за допомогою права та здійснюється в офіційно 

встановлених межах і лише певними засобами. 
Верховенство державної влади виявляється в її універсальності (її 

владна сила поширюється на все населення і громадські організації краї-
ни), в її прерогативах (державна влада може відмінити будь-який вияв ін-
шої суспільної влади), а також у наявності таких законів впливу, якими ні-
яка інша суспільна влада не володіє (наприклад, монополія законодав- 
ства, правосуддя). У демократичному суспільстві державна влада набуває 
форми народовладдя, а її першочерговими завданнями стають: 

- втілення свободи і справедливості у відносинах учасників суспільно-
го життя; 

- захист та охорона прав і законних інтересів особи й родини (сім’ї); 
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- забезпечення функціонування державних органів на основі права; 
- реалізація повноважень держави не лише через примус, але й через 

силу громадської думки; 
- забезпечення рівних для всіх можливостей у всіх сферах життєдіяль-

ності людей, базуючись на принципах соціальної справедливості, гуманіз-
му і загального блага. 

За допомогою ж права держава здійснює необхідний нормативний 
вплив на суспільні відносини. Право тісно взаємодіє з економікою, оскільки, 
з одного боку, насамперед виробничі відносини в економіці визначають, 
яким має бути право, а з іншого – право впливає на економіку (наприк- 
лад, через визначення платників податків, установлення розмірів цих по- 
датків, мінімальної заробітної плати, правил безпеки праці, тривалості ро-
бочого часу та часу відпочинку тощо). Тісно взаємодіє право і з політикою, 
оскільки те, яким воно є і буде, залежить передусім від керівної частини 
суспільства, яка має державну владу та виконує законотворчу функцію. 

Право виступає одночасно і метою, і засобом соціальної справедливос-
ті, загальнолюдських інтересів і потреб громадян та їх об’єднань. Воно 
сприяє розвитку тих відносин, в яких зацікавлені як окремі люди, так і су-
спільство в цілому, вносить стабільність і порядок у ці відносини, забезпе-
чуючи простір для впорядкованої свободи і соціальної активності. Право 
слугує важливим фактором соціального прогресу, регулюючи суспільні 
відносини, забезпечуючи організованість і нормальну життєдіяльність, соціаль- 
ний мир та злагоду, знімаючи соціальну напруженість у суспільстві. Право 
також виступає мірою свободи і справедливості та стає цінністю як для  
окремої людини або конкретної групи людей, так і для суспільства в цілому, 
відкриває індивіду доступ до соціальних благ, а також є ефективним спосо-
бом його соціальної захищеності. Право залежить від держави, оскільки: 

- виникає як система джерел, що встановлюються або санкціонуються 
державними органами і службовими особами, а це означає, що юридичне 
право походить від держави; 

- є більш-менш сталим і недоторканним завдяки державі; 
- завдяки державі та її органам впроваджується в життя; 
- його авторитетність і престижність залежать від держави; 
- сутність права відображає соціальну сутність і призначення держав-

ної організації. 
Але слід мати на увазі, що право відносно самостійне і впливає на 

державу (її органи), отже, й держава залежить від права. Право як явище 
цивілізації та культури: 

- обмежує в демократичному суспільстві державну владу; 
- упорядковує державну владу через процесуальну і процедурну форми; 
- дозволяє державним органам відповідні дії; 
- організовує побудову, структуру, вдосконалення й розвиток держав-

них органів, визначає їх функціонування; 
- надає державним органам престижності та авторитетності. 
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