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Анотація

Навчальний посібник підготовлений викладачами юридичного факультету
Сумського національного аграрного університету. Посібник відповідає
робочій програмі з курсу та враховує вимоги програми з основ правознавства
для навчальних закладів загальної середньої освіти.

Призначено для студентів та викладачів вищих навчальних закладів,
практичних працівників, абітурієнтів, учнів ліцеїв, а також для всіх, хто бажає
ознайомитися з основами правових знань.
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12 ÂÑÒÓÏ

Розбудова демократичної, соціальної, правової держави, реалі�
зація Україною стратегії європейської інтеграції, становлення та
розвиток інформаційного суспільства, заснованого на знаннях,
об’єктивно вимагають від держави, суспільства та кожного гро�
мадянина якісно нового рівня усвідомлення сутності та цінності
права, його принципів та функцій, забезпечення належного рів�
ня правової культури суспільства та особистості шляхом право�
вого виховання, зокрема за допомогою надання правової освіти.
Стаття 53 Конституції України закріплює право людини та гро�
мадянина на освіту, а також визначає статус вищих навчальних
закладів як учасників освітньої діяльності і покладає на них обо�
в’язок реалізувати важливе завдання в суспільстві – забезпечен�
ня всебічної реалізації громадянами свого права на вищу освіту.
Забезпечення якості вищої освіти є важливою умовою інновацій�
ного розвитку не лише держави та суспільства в цілому, але й
Сумського національного аграрного університету. Для досягнен�
ня поставленої мети першочерговим є необхідність розвитку й
удосконалення правової освіти, яка є обов’язковою для всіх за�
кладів та рівнів освіти.

Виходячи із того, що правова освіта – це процес засвоєння
знань про основи держави і права, виховання у громадян поваги
до закону, прав людини, небайдуже ставлення до порушень за�
конності та правопорядку, а також, зважаючи на специфіку осві�
тянської діяльності університету, підготовку фахівців для агро�
промислового комплексу України, професорсько�викладацький
склад юридичного факультету університету надає освітянські
послуги студентам усіх факультетів (неюридичних спеціальнос�
тей), а також Інституту економіки та менеджменту згідно з дію�
чим Державним стандартом освіти з курсу «Правознавство». Для
належного методологічного забезпечення засвоєння студентами
зазначеного курсу викладачами кафедр юридичного факультету
підготовлений навчальний посібник «Правознавство».

Його поява зумовлена декількома причинами. По�перше,
зростає кількість юридичної літератури, що, з одного боку,
містить основи правових знань, надає сучасному студенту широкі
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можливості вивчення, розширення та поглиблення знань у га�
лузі права, але з іншого – часом невиправдано перевантажує його
додатковою інформацією тоді, як потрібно отримати системати�
зовані знання з відповідного навчального курсу у стислі строки.
У цьому випадку необхідні навчальні посібники, які в стислій
формі викладають основи курсу відповідно до Державних освіт�
них стандартів, а також містять достатній обсяг навчального ма�
теріалу, який має бути засвоєний студентом.

Даний навчальний посібник є одним із варіантів викладення
в доступній і стислій формі матеріалу з питань, затверджених
Державними освітніми стандартами з курсу «Правознавство» для
неюридичних спеціальностей, що дозволяє отримати знання з ос�
новних галузей права України – теорії держави та права, кон�
ституційного права України, адміністративного права, цивіль�
ного права, фінансового права, кримінального права, процесу�
ального права та ін. По�друге, завдання освітянської діяльності
Сумського національного аграрного університету цілком законо�
мірно пов’язані з підготовкою фахівців для агропромислового
комплексу України за притаманними для цієї галузі неюридич�
ними спеціальностями – агрономія, захист рослин, землевпоряд�
кування та кадастр, ветеринарна медицина, технологія вироб�
ництва і переробки продукції тваринництва, механізація сіль�
ського господарства, промислове та цивільне виробництв, тех�
нологія зберігання, консервування та переробки м’яса, облік і
аудит, фінанси, маркетинг, економіка підприємств, менеджмент
організацій та ін. З метою якісного виконання поставленого
завдання під час підготовки навчального посібника з курсу «Пра�
вознавство» була здійснена спроба оптимізації структури посіб�
ника шляхом включення розділів, у яких подано інформацію
щодо основ аграрного права, земельного права, екологічного пра�
ва, трудового права, господарського права. Рівнозначний розпо�
діл матеріалу за обсягом розділів дозволив не лише більш глибо�
ко висвітлити питання зазначених галузей права, але й практич�
но в кожному розділі посібника дослідити роль конкретної галузі
права в удосконаленні агропромислового комплексу України.

І, нарешті, підставою для написання цього посібника з кур�
су «Правознавство» було таке: гармонійний розвиток універси�
тету потребує вдосконалення освітянської діяльності всіх фа�
культетів, кафедр, що значною мірою пов’язане з розробкою
сучасного навчально�методичного забезпечення та підготовкою
власних науково�педагогічних кадрів. Особливо це стосується
тих структур, які знаходяться на початку свого становлення та



14

розвитку, зокрема юридичного факультету університету. Усві�
домлюючи свою відповідальну та важливу місію, професорсько�
викладацький склад кафедр юридичного факультету вважав за
необхідне навести в посібнику власне бачення викладання мате�
ріалу з курсу «Правознавство» для неюридичних спеціальностей
університету з огляду на підготовку сучасних фахівців для агро�
промислового комплексу України. Обов’язковим орієнтиром при
підготовці посібника був зміст навчальної програми курсу «Пра�
вознавство» для неюридичних спеціальностей, а також фунда�
ментальні праці провідних учених�юристів з різних галузей пра�
ва, національне законодавство, передусім – Конституція Украї�
ни, а також міжнародні нормативно�правові акти та відповідні
навчально�методичні й науково�практичні матеріали.

Таким чином, автори посібника виходили із традиційного
розуміння поняття «правознавство» як системи взаємопов’яза�
них юридичних наук, яка за сферами прояву може бути диферен�
ційована на цикли наук: теоретико�історичні, державознавські,
цивілістичні, криміналістичні. Окреме місце займають науки,
що вивчають правореалізаційні відносини між державами. Тоб�
то правознавство розглядається як єдина і разом з тим диферен�
ційована наука. Проте вважаємо за потрібне зазначити, що існу�
ють й інші тлумачення поняття «правознавство» – це наука про
право, це дослідження правових проблем, методології розбудови
права, філософії права, співвідношення права та закону, поми�
лок законотворчості. Слід зважати на те, що в умовах соціальної
динаміки та зміни світоглядних настанов повністю спроектува�
ти адекватний зміст і форму освіти, урахувати всі можливі тен�
денції та напрями розвитку практично неможливо. Необхідно на�
голосити на тому, що процес підготовки Державних освітніх стан�
дартів з курсу «Правознавство» для неюридичних спеціальнос�
тей є дуже важливим і відповідальним кроком, а отже, має ґрун�
туватися на наукових засадах, зважено враховувати пропозиції
представників органів державної влади, освітян, науковців та
громадськості України. Вважаємо, що якісне надання освітян�
ських послуг потребує саме такого підходу , оскільки це сприя�
тиме розвитку наукових та педагогічних шкіл, їх творчого потен�
ціалу.

Авторський колектив вдячний тим, хто допоміг у створенні
посібника, і сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Цей навчальний посібник орієнтований на покращення пра�
вової підготовки майбутніх фахівців агропромислового комплек�
су України. Від свідомого ставлення до отримання правових
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знань залежить рівень правової культури, тобто знання законо�
давства: законів та підзаконних актів, а також уміння користу�
ватися правовим інструментарієм у практичній діяльності.

Шановні студенти та всі, хто цікавиться правом, за допомо�
гою посібника ви зможете самостійно здобувати нові знання та
ефективно їх використовувати в подальшій діяльності.

Автори сподіваються, що прагнення до нових знань, свідоме
ставлення до навчання й життя, творчості сприятимуть право�
вій активності та життєвим успіхам.

Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів
юридичного факультету Сумського національного аграрного уні�
верситету.

Арістова І.В., д.ю.н., професор
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²ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ äåðæàâè
òà ïðàâà

Якщо якийсь народ сподівається, що
можна залишатися неуком і бути віль�
ним, …то його очікує те, чого ніколи не
було й ніколи не буде.

Томас Джеферсон

1.1. Äåðæàâà ³ ïðàâî ÿê çàêîíîì³ðíèé ðåçóëüòàò
ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿

Основним елементом (суб’єктом) суспільного розвитку виступає
людина. У процесі життєдіяльності люди вступають між собою в
певні відносини. Як наслідок, вони усвідомлюють, що в них існу�
ють спільні інтереси і потреби, а для їх задоволення необхідно
об’єднати зусилля всіх членів суспільства. З цією метою люди
об’єднувалися в певні соціальні спільноти. Соціальною спільно
тою називають сукупність індивідів, що характеризується від�
носною самостійністю й об’єднана різноманітними зовнішніми
та внутрішніми чинниками. Наприклад, за кровноспоріднени�
ми зв’язками: родина, рід, плем’я, фратрія – внутрішні чинни�
ки. Серед зовнішніх чинників слід назвати виробничі, релігійні,
політичні, культурні тощо. Інтеграція та об’єднання індивідів
призводить до виникнення первісного суспільства.

Зважаючи на те, що на ранніх етапах розвитку суспільства
людина виживала завдяки фізичній силі, важливу роль у цьому
на відіграє навколишнє середовище.

Для регулювання стосунків, що виникли між людьми, засто�
совуються соціальні норми. Суспільні відносини первісного су�
спільства регулювалися нормами первісної моралі, релігійними
нормами, звичаями і традиціями, всілякими заборонами.

Норми первісної моралі – це правила поведінки родопле�
мінної організації суспільства, що характеризували ставлен�
ня людини до добра чи зла, повагу до предків, до немічних і
хворих.
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Первісні звичаї – правила поведінки, що склалися протягом
тривалого часу в процесі неодноразового їх використання та
увійшли у звичку і застосовувалися добровільно.

Первісні традиції – це різновид звичаїв, що характеризува�
лися певним порядком (обрядом) здійснення.

Первісні заборони (табу) – правила поведінки заборонного
характеру.

У процесі суспільного розвитку, пов’язаного з вдосконален�
ням засобів виробництва, зміною соціальної структури, відноси�
ни між людьми потребували вдосконалення, регулювання та
управління. Відбувається поступова еволюція від бездержавно�
го до державно�правового етапу розвитку суспільства. У системі
організації та здійснення політичної влади держава і право ста�
ють домінуючим чинником у регулюванні відносин між окреми�
ми індивідами, особою і суспільством, окремими суспільними
групами.

Держава, що володіє суверенною владою, яка є неподільною
в межах її території, виступає офіційним представником усього
населення або його більшості. Тому на неї покладено обов’язок
охорони прав людини і громадянина, реалізації загальносуспіль�
них і загальнолюдських потреб. З метою ефективного управлін�
ня суспільством держава встановлює загальнообов’язкові прави�
ла поведінки у вигляді юридичних норм.

За допомогою права держава здійснює необхідний норматив�
ний вплив на суспільні відносини. Перш за все це пов’язане з
регулюванням відносин в економіці та політиці. Зв’язок права з
економікою зумовлений взаємним впливом права на економіку
(через визначення розмірів і податків їх платників, мінімальної
заробітної плати, правил охорони праці, тривалості робочого часу
і т.ін. ) з одного боку, і економіки на право через механізм вироб�
ничих відносин – з іншого.

Залежність права від політики зумовлена діяльністю політич�
ної еліти, яка визначає характер державної влади шляхом здійс�
нення законотворчої функції.

Таким чином, державно�правові інститути мають захищати
суспільство і кожного його члена від зловживань, протистояти
сваволі, анархії і безладу, сприяти духовному і матеріальному
розвитку.
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1.2. Ïëþðàë³çì ï³äõîä³â ó âèçíà÷åíí³ ïðè÷èí âèíèêíåííÿ
äåðæàâè

У контексті вирішення проблем, пов’язаних із виникненням дер�
жави і права, існує два концептуальних підходи: формаційний і
цивілізаційний.

Зміст формаційного підходу становлять положення історико�
матеріалістичної теорії (Е. Морган, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін.).
Тут виділяються три основні типи експлуататорської держави:
рабовласницька, феодальна, буржуазна. Кожний наступний тип
держави є більш досконалим порівняно з попереднім. Зміна од�
ного історичного типу держави іншим відбувається закономір�
но. Історично останнім типом держави має стати соціалістична,
яка поступово переросте в комуністичне самоврядування.

Відповідно до історико�матеріалістичної теорії кожному типу
держави притаманні певні риси. Так, рабовласницька харак�
теризується такими ознаками:

1) поділ суспільства на вільних і рабів;
2) відсутність у рабів елементарних людських прав;
3) домінуюче становище в суспільстві великих землевласників і

військової верхівки;
4) зневажливе ставлення до фізичної праці;
5) переважно автократичний та олігархічний характер політич�

них режимів.

Феодальному типу держави і права притаманні такі риси:

1) закріплена у праві монополія феодалів на землю, що знайшло
виявлення в принципі «немає землі без сеньйора»;

2) позаекономічний примус, особиста залежність селянина від
землевласника;

3) закріплений правом поділ суспільства на стани;
4) умовний характер земельної власності, пов’язаний з військо�

вою службою, ієрархія відносин у середовищі землевласників
(принцип сюзеренітету – васалітету);

5) здобуття містами, що не були у власності феодалів, права на
самоврядування;

6) наявність станово�представницьких органів;
7) визначальний вплив церковного (канонічного) права;
8) основною формою правління виступала монархія.

Характерними рисами буржуазного типу держави є:

1) закріплення в праві формальної рівності громадян;
2) відповідальність усіх перед законом;
3) визнання особистих і політичних прав людини і громадянина;
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