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Шановні одинадцятикласники!

Цього року ви продовжите вивчати правознавство. Ви ознайомитеся з
основними положеннями окремих галузей права — цивільним, сімейним,
трудовим, господарським, кримінальним, адміністративним і деякими іншими.
Сподіваємося,щовивченняшкільногокурсуправознавствастанедляваслише
першим кроком на шляху до високого рівня правової культури й оволодіння
юридичнимизнаннями.

Як і минулого року, ви будете разом з учителем проводити рольові ігри та
розв’язуватиюридичнізадачі,працюватизнормативнимиактамийобговорювати
юридичніпроблеми.

Шляхдоправовихзнаньбуденелегким,але,сподіваємося,надійнимпоміч
ником вам стане підручник. Крім основного тексту, подані піктограми, які
допомагатимутьваморієнтуватисявпідручнику.

Найважливіші поняття, терміни, цифри, правові норми будуть 
позначені в підручнику напівжирним шрифтом і піктограмою.

• Курсивом буде виділено пояснювальний текст, а також запитання, на які 
бажано знайти відповіді під час читання навчального матеріалу в підручнику. 

Витяги з документів, нормативних актів будуть позначатися вертикальною лінією лі-
воруч від тексту. Крім того, ви побачите прапор держави або міжнародної організації, 
якою було прийнято цей акт. 

Матеріал, який не призначений для запам’ятовування, цікаві факти, пов’язані з пра-
вом, буде подано на блакитному фоні й позначено пік то грамою.

Обов’язково зверніть увагу на запитання, які вміщені після матеріалу
параграфа та позначені . Намагайтеся виконати їх до початку вивчення
наступногоуроку.Цедопоможевамсприйнятинавчальнийматеріал,застосувати
наявніувасзнаннятажиттєвийдосвід.

Наприкінці кожного параграфа ви знайдете основні поняття,  
які потрібно запам’ятати. 

Крімтого,коженпараграфзавершуєтьсязапитаннями,якідопоможутьвам
перевірити свої знання, з’ясувати, якою мірою ви засвоїли вивчений матеріал.
Вонипозначені .Середцихзавданьнайскладнішібудутьпозначенізірочкою.

Історія держави та права карбується не лише на пам’ятках і меморіальних
дошках,зякимивиознайомилисяторік,алейнапам’ятнихмонетах,щовипускає
Національний банк України. З деякими з них ви ознайомитеся на форзацах
підручника.

Успіхів вам у вивченні цікавої та надзвичайно необхідної для кожного юридич
ної науки!

Автор

!
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ТЕМА 1  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ПРАВА УКРАЇНИ

§ 1.   Загальна характеристика адміністративного права

1. Поняття «адміністративне право»

Адміністративне право — галузь права, яка регулює суспільні від но си
ни, що виникають у сфері функціонування виконавчої влади. 

Адміністративнеправовизначаєпорядокформуваннятадіяльностіорганів
виконавчоївлади,їхніповноваження.Нормицієїгалузіправарегулюютьправа
фізичнихтаюридичнихосібувідносинахзорганамидержави.Крімтого,норми
адміністративногоправавизначаютьпідставитапорядокпритягненнядоадміні
стративноївідповідальності,видиадміністративнихстягнень.

ОсновнимиджереламиадміністративногоправаєКонституціяУкраїни,за
кони України, акти Президента та Кабінету Міністрів України. Серед законів,
якієджереламиадміністративногоправа,—КодексУкраїнипроадміністративні
правопорушення,ЗакониУкраїни«Продержавнуслужбу»,«Проосвіту»,«Про
Національнуполіцію»,«Прозалізничнийтранспорт»тощо.

Предметомадміністративногоправаєсуспільнівідносини,якіскладаютьсяв
процесівиконанняфункційорганамидержавногоуправління.Вонивиникають
урезультатівладноїдіяльностідержавнихорганів,унихобов’язковобереучасть
органдержави.Суспільнівідносинизавждиєрезультатомсвідомоїцілеспрямо
ваноїдіяльностівідіменідержави.

Основнимметодомправовогорегулювання,якийзастосовуєадміністративне
право,єімперативний(абометод субординації).

• Пригадайте, що є характерним для імперативного методу регулювання.

2.  Адміністративні правовідносини
Унаслідоквпливудержави,їїорганівіпосадовихосібнаповедінку,діїрізно

манітнихсуб’єктіввиникаютьадміністративноправовівідносини.Характерною
ознакоюцихправовідносинєїхнійдержавновладнийхарактер.Цеозначає,що
одинізсуб’єктівцихправовідносинобов’язковомаєвладніповноваженнящодо
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Тема 1. Загальна характеристика адміністративного права України

інших учасників правовідносин. Адміністративні правовідносини виникають у
сферідержавногоуправління.Хочавониможутьвиникатизаініціативоюбудь
якоїсторониправовідносин,згодаіншоїсторонинезавждиєобов’язковою.

Суб’єктами адміністративних правовідносин можуть бути насамперед дер
жавніоргани(ВерховнаРадаУкраїни,ПрезидентУкраїни,органимісцевогоса
моврядування,органидержавноївиконавчоївладитощо).Крімтого,суб’єктами
адміністративнихправовідносинможутьбутирізноманітніфізичнітаюридич
ні особи. Об’єктом адміністративних правовідносин є управлінська діяльність
суб’єктіввладнихповноважень.

3.  Публічна адміністрація. Методи публічної адміністрації

Публічна адміністрація — це система органів державної виконавчої 
влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій та інших суб’єктів, наділених адміністративно
управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів 
держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також сукупність цих 
адміністративноуправлінських дій та заходів, установлених законом. 

Публічнаадміністраціямаєпритаманніїйознаки.Передусімвонаєнепросто
сукупністю,асистемоюорганівтаустанов.Складовимисистемиєякорганивлади,
так і підприємства, організації, установи, які мають адміністративноуправлінські
функції. Свій вплив вони поширюють на все суспільство. Метою діяльності пуб
лічноїадміністраціївсучаснійдемократичнійдержавієзабезпеченняінтересівне
окремихгромадянісоціальнихгруп,адержавитасуспільствавцілому.Публічна
адміністраціявикористовуєрізноманітніметоди.Основнимизнихєпереконання, 
заохоченнятапримус.Длязабезпеченнямаксимальноефективногоуправліннянеоб
хідногармонійнойобґрунтованопоєднуватирізніметодиуправління.

Прицьомувсучаснихдемократичнихдержавахвизнаєтьсяпровіднароль
методів переконання та заохочення. Ці методи використовують у проведенні
правовоїпропаганди,інформуваннінаселенняпростансправ,діяльністьорга
нівдержавноївлади,заохоченнігромадян,якіактивноберутьучастьуборотьбі
з правопорушеннями, тощо. Однак не завжди зазначені методи є достатніми.
У разі необхідності можуть застосовувати й метод адміністративного приму
су. Його метою є запобігання протиправним діям, їх примусове припинення,
поновленняпорушенихправіпритягненнявиннихдоадміністративноївідпо
відальності.

Заходи 
адміністративного 

примусу

Заходи адміністративного 
попередження  
(запобігання)

Заходи 
адміністративного 

припинення

Заходи  
адміністративної 
відповідальності
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Розділ 2.   АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Заходи адміністративного примусу поділяють на заходи адміністративного
попередження(запобігання),адміністративногоприпиненнятаадміністративної
відповідальності.

Дозаходівадміністративного запобіганняналежатьпримусовідіїдержав
нихорганів,якімаютьзавадитипоширеннюнебезпеки,відвернутиїї(перевірка
документів,транспортнихзасобів,режимузберіганнязброї,заборонаабообме
женнярухутранспортуабопішоходівнапевнихділянкахмісцевостічидоступу
нанихгромадянтощо).

Колитребаприпинитиправопорушення,забезпечитипритягненнявинних
до адміністративної відповідальності, застосовують заходи адміністративно
го припинення.Нимиможутьбути:вимогаприпинитипротиправнуповедінку,
застосуванняфізичноговпливу,спеціальнихзасобів,зброї,вилученняпевних
предметів, припинення роботи підприємств, виробництв, обладнання, які за
грожуютьбезпеці,тощо.Зметоюпоновленняпорушенихправможливівисе
леннязнезаконнозайнятихприміщень,знесеннясамовільнозбудованихбуді
вель,вилученнямайначикоштів,отриманихнезаконнимшляхом.

Інарешті,уразіскоєнняособоюадміністративногоправопорушенняїїпри
тягаютьдоадміністративної відповідальності.Порядокпритягненнядоадміні
стративноївідповідальності,перелікадміністративнихстягненьміститьКодекс
Українипроадміністративніправопорушення.Проадміністративніправопору
шеннятастягнення,якіможутьнакладатисязаних,видізнаєтесяпізніше.

Адміністративне право, публічна адміністрація.

1.  Поясніть поняття «адміністративне право», «публічна адміністрація».
2.  Назвіть основні джерела адміністративного права.
3.  Визначте предмет та основний метод адміністративного права.
4.  Наведіть приклади застосування різних методів публічного адміністрування.
5*.   Висловте свою думку щодо співвідношення різних методів публічного адміні-

стрування на сучасному етапі та тенденцій їхнього розвитку.

Тема 2  ПУБЛІЧНА СЛУЖБА

§ 2.   Поняття та види публічної служби

1.  Публічна служба
Реалізаціядержавногоуправліннянеможливабезлюдейтаустанов,якібу

дутьвиконуватифункціїдержави.

Публічною службою називають діяльність на державних політичних 
посадах, у державних колегіальних органах, професійну діяльність 
суддів, прокурорів, військову службу, альтернативну (невійськову) 
службу, іншу державну службу, патронатну службу в державних ор
ганах, службу в органах влади Автономної Республіки Крим, органах 
місцевого самоврядування. 

ПублічнуслужбувУкраїніподіляютьнадержавну службутаслужбу в орга
нах місцевого самоврядування.

!
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Тема 2. Публічна служба

2. Державна служба

Державною службою називають професійну діяльність осіб, які займа
ють посади в органах державної влади та їхньому апараті, виконують 
завдання та функції держави й одержують заробітну плату за рахунок 
державного бюджету.

Відповіднодозаконодавства,коженгромадянинУкраїнинезалежновідйого
походження,соціальноготамайновогостану,расовоїтаетнічноїналежності,статі,
політичнихпоглядів,релігійнихпереконань,місцяпроживаннямаєправовступи
тинадержавнуслужбу.Прийомнадержавнуслужбувідбуваєтьсязарезультатами
конкурсу,крімвипадків,передбаченихзаконом.Особа,якабажаєстатидержав
нимслужбовцем,повиннамативідповіднуосвіту,професійнупідготовку,досвід,
володітидержавноюмовою,прийнятиПрисягудержавногослужбовця.

Державний службовець — це громадянин України, який займає поса
ду державної служби в органі державної влади, іншому державному 
органі, його апараті (секретаріаті) (далі — державний орган), одержує 
заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює 
встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані 
з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також 
дотримується принципів державної служби.

Важливозазначити,щодержавнимислужбовцямиєневсіпрацівникидер
жавних органів, а лише ті, які безпосередньо мають певні повноваження щодо
виконанняфункційдержави.Так,водій,прибиральниця,спеціалістінформацій
нихтехнологій,навітьякщовонипрацюютьунайвищихдержавнихустановах,
немаютьстатусудержавногослужбовця.

Державнийслужбовецьзобов’язанийдотримуватисяКонституціїтазаконів
України,діятилишенапідставі,умежахповноважень,щопередбаченіКонститу
цієютазаконамиУкраїни,зповагоюставитисядодержавнихсимволівУкраїни;
поважатигідністьлюдини,недопускатипорушенняправісвободлюдинитагро
мадянина; використовувати державну мову під час виконання своїх посадових
обов’язків,сумліннойпрофесійновиконуватипосадовіобов’язки,забезпечувати
вмежахнаданихповноваженьефективневиконаннязавданьіфункційдержав
нихорганів;утримуватисявіддійтавчинків,якіможутьзашкодити інтересам
служби,відвикористаннясвогостановищаувласнихцілях.

Водночасвінмаєправонаповагудосвоєїособистості,честітагідності,спра
ведливейшанобливеставленнякерівників,колегтаіншихосіб,чіткевизначення
посадовихобов’язків;належнідляроботиумовислужбитаїхнєматеріальнотех
нічнезабезпечення;професійненавчання,зокремазадержавнікошти,відповід
нодопотребдержавногооргану.Державнийслужбовецьмаєправонаучастьу
професійнихспілкахзметоюзахистусвоїхправтаінтересів,віншихоб’єднаннях
громадян,крімполітичнихпартій.Вінмаєправоотримувативіддержавнихорга
нів,підприємств,установтаорганізацій,органівмісцевогосамоврядуваннянеоб
хіднуінформаціюзпитань,щоналежатьдойогоповноважень.

Державніслужбовцінемаютьправазайматисяпідприємницькоюдіяльністю,
займатиіншіоплачуваніпосади,крімвикладацької,творчої,науковоїдіяльнос
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тіувільнийвідроботичас.Державнимслужбовцямзабороненобратиучастьу
страйках.Водночасдлядержавнихслужбовцівустановленосистемудодаткових
виплатзауспіхивроботі,залежновідстрокудержавноїслужбизростаєтрива
лістьвідпусткидержавногослужбовця.

Уразіпорушенняслужбовцемйогообов’язків,їхньогонедбалоговиконання
можливезастосуваннядоньогозаходівдисциплінарноговпливу,накладенняна
ньогодисциплінарнихстягнень.

• Пригадайте, які дисциплінарні стягнення передбачені Кодексом законів про 
працю.

ВідповіднодоЗаконуУкраїни«Продержавнуслужбу»,додержавнихслуж
бовців можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення, як: зауваження;
догана;попередженняпронеповнуслужбовувідповідність;звільненнязпосади
державноїслужби.

Кожномудержавномуслужбовцю,залежновідзайманоїнимпосадитапро
ходженняслужби,присвоюютьрангдержавногослужбовця,якийєвидомспеціа
льногозвання.Усьоговстановленодев’ятьрангівдержавногослужбовця,найви
щимзякихєперший.

3.  Служба в органах місцевого самоврядування

Служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на 
постійній основі діяльність громадян України, які займають посади 
в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію 
територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та 
окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. 

Середпосадорганівмісцевогосамоврядування—виборніпосади,наякіосо
биобираютьсянамісцевихвиборах;виборніпосади,наякіособиобираютьсяабо
затверджуютьсявідповідноюрадою.

• Пригадайте, які посадові особи обираються на місцевих виборах.

Крімтого,допосадорганівмісцевогосамоврядуванняналежатьтакожпоса
ди,наякіособипризначаютьсясільським,селищним,міськимголовою,головою
районної,районноївмісті,обласноїрадинаконкурснійосновічизаіншоюпро
цедурою,передбаченоюзаконодавствомУкраїни.

Посадова особа місцевого самоврядування — це особа, яка працює в 
органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повнова
ження щодо здійснення організаційнорозпорядчих і консультативно
дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок місцевого 
бюджету.

Особи, які вперше займають посаду в органах місцевого самоврядування,
приймаютьприсягу,їмприсвоюютьвідповіднийпосадіранг.

Публічна служба, державна служба, служба в органах місцевого самовря-
дування, державний службовець.!
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https://nads.gov.ua — сайт Національного агентства України з питань державної 
служби;
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 — Закон України «Про службу в орга-
нах місцевого самоврядування»;
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 — Закон України «Про державну службу».

1.  Поясніть поняття «публічна служба», «державна служба», «служба в органах міс-
цевого самоврядування», «державний службовець».

2.  Визначте основні права й обов’язки державних службовців. 
3.  Дізнайтеся, які державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування 

працюють у вашому населеному пункті, районі, об’єднаній територіальній гро-
маді.

4.  Порівняйте статус державних службовців і посадових осіб місцевого самовря-
дування.

5*.  Висловте свою думку щодо ефективності та якості роботи державних службов-
ців, посадових осіб місцевого самоврядування у вашому населеному пункті, ра-
йоні, області, об’єднаній територіальній громаді.

6*. Визначте переваги та недоліки роботи державних службовців. Чи приваблює 
вас ця робота в майбутньому?

7.  Визначте, хто з вказаних осіб є посадовими особами державної служби, поса-
довими особами місцевого самоврядування, а хто не належить до осіб публіч-
ної служби. 
а)  Голова Волинської обласної державної адміністрації;
б)  учитель державної середньої загальноосвітньої школи;
в)  лікар приватної медичної клініки;
г)  Лебедівський сільський голова;
ґ)  прокурор Вінницької області;
д)  суддя Київського обласного апеляційного суду;
е)  голова Миропільської об’єднаної територіальної громади;
є)  депутат Калуської районної ради.

Теми 3–4  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ 
(ПРОСТУПОК). АДМІНІСТРАТИВНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 3–4.    Адміністративне правопорушення (проступок)           
та адміністративна відповідальність 

1.  Поняття та ознаки адміністративного правопорушення

У житті трапляються випадки, коли особа порушує встановлені норми за
конодавства.Однимізнайпоширенішихвидівправопорушеньєадміністративні
проступки.

• Наведіть приклади адміністративних правопорушень (проступків).

Адміністративне правопорушення (адміністративний просту-
пок) — протиправне винне (умисне чи необережне) діяння (дія чи 
бездіяльність), яке посягає на суспільні відносини, що охороняють
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ся законом, за яке законодавством 
України передбачено адміністративну 
відповідальність.

Ознаки адміністративного правопо
рушення подібні до ознак будьякого
правопорушення. До них належать:
протиправність (порушення встановле
них законом правил, норм поведінки),
винність(правопорушеннясталосявна

слідокумиснихдійпорушникаабоприпущеноїнимнеобережності),посяганняна
інтереси,якіохороняютьсядержавою.Адміністративнеправопорушенняможепо
лягативдіїабобездіяльності,аленевдумках,намірахібажаннях.Заскоєнняадмі
ністративногоправопорушенняпередбаченаадміністративнавідповідальність.

Адміністративніправопорушеннявбагатьохвипадкахнагадуютьіншівиди
правопорушень,найчастіше—кримінальні.Однаквідкримінальнихзлочинівад
міністративні правопорушення відрізняються передусім меншою шкідливістю,
менштяжкиминаслідками.

2.  Види адміністративних правопорушень
Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає чимало різнома

нітнихадміністративнихправопорушень,томувиникаєпотребавїхнійкласи
фікації.

Адміністративні правопорушення можна поділити залежно від ступеня су
спільної небезпеки, якийвонистановлять,наосновні та кваліфіковані.Доквалі-
фікованих складів правопорушень належатьті,якімістятьобставини,щосут
тєвозбільшуютьїхнюнебезпеку.Такимиобставинамизакондоситьчастовизнає
повторністьскоєнняправопорушення,настанняшкідливихнаслідків,створення
аварійноїситуаціїтощо.

• Ознайомтеся з витягом з Кодексу України про адміністративні право
порушення, порівняйте зміст першої та другої частин статті 51 і визначте, 
у якій з них ідеться про основний, а в якій — про кваліфікований склад право
порушення.

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнен-
ня чи розтрати тягне за собою накладення штрафу від десяти до тридцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 
одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністратив-
ний арешт на строк від п’яти до десяти діб.
Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого частиною 
першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, 
тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від одного до двох міся-
ців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на 
строк від десяти до п’ятнадцяти діб.
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Залежновідхарактерушкоди,якузавдаєправопорушення,їхподіляютьна
порушення з матеріальним і формальним складом. Правопорушення з мате-
ріальним складом завдають матеріальну чи іншу шкоду, при формальному 
складі шкоданеєобов’язковоюознакоюправопорушення.Так,дрібнакрадіжка,
безумовно,завдаєматеріальноїшкодивласникувикраденогомайна—цеправо
порушеннязматеріальнимскладом,анесвоєчаснеотриманняпаспортанезавдає
безпосередньої шкоди, але порушує встановлений державою порядок, створює
загрозузавданняшкоди—цеправопорушеннязформальнимскладом.

Залежновідтого,кимможебутискоєнеадміністративнеправопорушення,їх
поділяютьнаприватні (особисті)іслужбові(посадові).

Заособливостямипобудовистаттікодексу,способомвикладусутностіскладу
правопорушенняїхподіляютьнаописовітабланкетні.Вописовому складі містить
сяописдіяння,якевизнаєтьсяправопорушенням.Прибланкетному складі вописі
правопорушеннявкодексіміститьсяпосиланнянапорушенняіншогонормативного
акта,наприкладПравилдорожньогоруху,Правилпожежноїбезпекитощо.

• Ознайомтеся з витягом з Кодексу України про адміністративні правопору
шення та визначте, у якій із статей міститься бланкетний, а в якій — описовий 
склад правопорушення. 

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 77. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах тягне за собою накладення штрафу 
на громадян від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян і на посадових осіб — від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Стаття 173. Дрібне хуліганство

Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе 
чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок 
і спокій громадян, тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк від 
одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, 
якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування 
цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на строк до 
п’ятнадцяти діб.
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Будьякеадміністративнеправопорушеннямаєпевнийсклад,якийподібний
доскладубудьякогоправопорушення.

• Пригадайте, які елементи має склад правопорушення. Визначте склад 
правопорушень, які зображені на фотографіях на с. 10–11 і приклади яких ви 
наводили.

3.  Адміністративна відповідальність

Державанезалишаєбезкарноюособу,якаскоїлаадміністративнеправопору
шення,—вонаможебутипритягнутадоадміністративноївідповідальності.

Адміністративна відповідальність — це специфічне реагування дер
жави на адміністративне правопорушення, що полягає в застосуванні 
стягнення вповноваженим органом або посадовою особою, передбаче
ного законом, до суб’єкта правопорушення.

Адміністративна відповідальність є наслідком скоєння діяння, яке визна
ченозаконодавствомякадміністративнеправопорушення.Воназастосовуєть
ся з метою захисту суспільства, установленого державою порядку від право
порушень. Адміністративна відповідальність передбачена законодавством і є
застосуванням санкцій, установлених правовими нормами. Адміністративна
відповідальність завжди пов’язана з певними негативними наслідками для
правопорушника,зпримусом,якийдоньогозастосовується.Прицьомувідпо
відальністьнеможебутизастосованабездотриманнявстановленихпроцесуа
льнихнорм—складанняпевнихдокументів,виконаннявизначенихзаконодав
ствомпроцедуртощо.

Дляадміністративноївідповідальностіхарактерніпевніособливості.Насам
передправопорушення,заяківонанастає,якужезазначалосявище,визначені
не лише Кодексом України про адміністративні правопорушення, а й іншими
нормативнимиактами.Середактів,щовизначаютьдіяння,заякінастаєадміні
стративнавідповідальність,—МитнийкодексУкраїни,ЗаконУкраїни«Пронад
звичайнийстан»тощо.Окреміправопорушення(зокрема,угалузіохоронитиші,
підтриманнячистотитощо)можутьбутивизначенірішеннямимісцевихорганів
державноївладийорганівмісцевогосамоврядування.Прицьомуправоприйма
тирішенняпропритягненнядоадміністративноївідповідальностіможечимало
різнихорганів, зокремасуд,органивнутрішніхсправ,державноїприкордонної
служби,санітарноепідеміологічноїслужби,контролеривтранспорті,інспектори
лісовоїтарибноїохоронитощо.

Дляпритягненняособидоадміністративноївідповідальностінеобхідноюумо
воюєнаявністьвизначенихпідстав.Фактичною підставою притягненнядоад
міністративноївідповідальностієскоєннянеюдіяння,якевизначенезаконодав
ствомякадміністративнеправопорушення.Другою,процесуальною підставою 
єрішення,постанова,іншийактзастосуваннянормиправа,виданіуповноваже
ниморганомчипосадовоюособою.Деякінауковцівизначаютьщеодну,норма-
тивну підставу,асаме:наявністьнорми,якавизначаєпевнедіянняякадміністра
тивнеправопорушення.
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4.  Адміністративні стягнення
Уразіпритягненняособидоадміністративноївідповідальностінанеїнакла

даютьсяадміністративністягнення.

Адміністративне стягнення є мірою адміністративної відповідальності, 
заходом державноправового примусу, що застосовується з метою ви
ховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також 
запобігання вчиненню нових правопорушень як правопорушником, так 
і іншими особами.

Усіадміністративністягненняможнаподілитизакількомаознаками.Заха
рактеромнегативноговпливунаправопорушникастягненняможутьбути:осо-
бисті (які впливають на правопорушника, обмежують його права); майнові 
(зменшуютьекономічнийдобробутправопорушника,зменшуютьйогомайноабо
доходи);особисто-майнові,якічерезобмеженняправправопорушникаопосе
редковановпливаютьнайогомайновийстан.

Стягнення бувають: разовими, одномоментними, які виконують одразу,
водинмомент,ітриваючими,виконанняякихтриваєпротягомпевногочасу.

Крім того, стягнення поділяють на основні, які призначаються самостійно,
ідодаткові,якіпризначаютьсяодночаснозіншимистягненнями,приєднуються
доосновного.

ПерелікадміністративнихстягненьвизначеноКодексомУкраїнипроадміні
стративніправопорушення.

• Ознайомтеся зі статтями 24 та 25 Кодексу України про адміністратив
ні правопорушення, який визначає перелік адміністративних стягнень. Визначте, 
які з них є основними, а які додатковими. 

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 24. Види адміністративних стягнень

За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі ад-
міністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф;
2-1) штрафні бали;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосеред-
нім об’єктом адміністративного правопорушення;
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 
об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчи-
нення адміністративного правопорушення;
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права ке-
рування транспортними засобами, права полювання);
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
5-1) громадські роботи;
6) виправні роботи;
6-1) суспільно корисні роботи;
7) адміністративний арешт;
8) арешт з утриманням на гауптвахті.
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Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій статті, 
види адміністративних стягнень.
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі 
України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних право-
порушень, які грубо порушують правопорядок.

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення

Оплатне вилучення, конфіскація предметів і позбавлення права керування 
транспортними засобами можуть застосовуватися як основні, так і додаткові 
адміністративні стягнення; позбавлення права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю — тільки як додаткове; інші адміністративні стяг-
нення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосову-
ватися тільки як основні.
За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або 
основне і додаткове стягнення.

Прискоєнніправопорушень,якінеєтяжкими,можливезастосуванняпопе
редження.

Попередження — це офіційне застереження правопорушника упов
новаженою посадовою особою про неприпустимість вчинення ним 
адміністративного правопорушення. 

Важливозазначити,щопопередженняздійснюєтьсялишевписьмовійформі
абозадопомогоюспеціальнихзасобів.Наприклад,уразіпорушенняправилруху
порічкахсудноводіямроблятьвідміткувспеціальномуталоніпопереджень.

Однимізнайпоширенішихадміністративнихстягненьєштраф.

Штраф — грошове стягнення, що накладається на громадян, посадо
вих та юридичних осіб у випадках і розмірі, установлених Кодексом 
України про адміністративні правопорушення. 

Штрафможезастосовуватисяякнапідставірішеннясуду,іншогооргану,такі
стягуватисянамісці(наприклад,привиявленнібезоплатногопроїздувтранспорті).

НинівУкраїнізапроваджуєтьсяавтоматичнафіксаціяпорушеньПравилдо
рожньогоруху.Узв’язкузцимзапровадженостягнення—штрафні бали,що
накладаютьсянагромадянзаправопорушенняусферізабезпеченнябезпекидо
рожньогоруху,зафіксованівавтоматичномурежимі.

Законпередбачаєвикористанняякстягненняоплатного вилучення предме
тів, які є знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного 
правопорушення.Так,можебутивилученомисливськурушницювпорушника
правилмисливства,сітки—урибалкибраконьєра.Певнийпредметвилучають
незалежновідбажаннявласника,реалізуютьчерезторговельнумережу,аотри
манівідпродажукошти(утримавшивитратиназберіганнятапродаж)поверта
ютьколишньомувласнику.

Якщоприоплатномувилученніколишнійвласникотримуєчастинувартості
своговилученогомайна,товразіконфіскації предмета, який став знаряддям 
вчинення або об’єктом адміністративного правопорушення,вилученийпредмет
абокоштивідйогореалізаціїпередаютьудоходдержави.

Доситьширокозастосовуютьтакестягнення,якпозбавлення спеціального пра-
ва настрокдо3років.Якадміністративнестягненнязастосовуютьпозбавленняпра
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вауправліннятранспортнимизасобами(водійськихправ)абоправанаполювання.
Можливе також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністюстрокомвідшестимісяцівдоодногороку.Цістягненнязастосовуютьза
порушення,пов’язанізвикористаннямправа,якогоособупозбавляють.

Щеоднимвидомадміністративногостягненняєгромадські роботи.Вониполя
гаютьувиконанніособою,якавчинилаадміністративнеправопорушення,зарішен
нямсуду,увільнийвідроботичинавчаннячасбезоплатнихсуспільнокориснихробіт.
Строкгромадськихробітякадміністративногостягненнястановитьвід20до60годин.
Цестягненнянеможебутипризначенеособам,визнанимінвалідами1їабо2їгрупи,
вагітнимжінкам,жінкам,старшим55років,ічоловікам,старшим60років.

Навідмінувідгромадськихробіт,яківиконуютьсябезоплатно,уразіпризначен
нястягнення—суспільно корисних робіт —особаотримуєзаїхнєвиконанняопла
ту,однаквидробітвизначаєтьсяорганоммісцевогосамоврядування.Тривалістьро
біт,якіпризначаєсуд,можестановитивід120до240годин.

Однимізнайтяжчихадміністративнихстягненьєвиправні роботи.Особа,до
якоїзастосованоцестягнення,продовжуєпрацюватинасвоємумісціроботи,однак
протягомстрокустягнення(до2місяців)зїїзаробітноїплатиутримуєтьсядо20%
заробіткувдоходдержави.Зазначимо,щовиправніроботиможутьбутипризначені
особамлишесудом.

Найсуворішимвидомадміністративногостягненняєадміністративний арешт.
Він також призначається тільки судом за найбільш небезпечні адміністративні
правопорушення,якізарівнемсуспільноїнебезпекинаближаютьсядозлочинів.
Термінадміністративногоарешту—до15діб.Цестягненнянезастосовуютьдоне
повнолітніх,жінок,якімаютьдітейвікомдо12років,інвалідів1їта2їгруп.

Військовослужбовцямможебутипризначеностягнення—арешт з утриман
ням на гауптвахтістрокомдо10діб.

5.  Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб
КодексУкраїнипроадміністративніправопорушеннявизначає,щодо адмі-

ністративної відповідальності можуть бути притягнуті фізичні особи, які 
досягнули 16 років.Однакприцьомупередбаченорядособливостейупритяг
неннінеповнолітніхдоадміністративноївідповідальності.

Уразівчиненняадміністративногоправопорушеннянеповнолітньоюособою
увіцівід16до18роківзастосовуютьзаходивпливу,передбаченісамедляних.

• Ознайомтеся з витягом із Кодексу України про адміністративні правопору
шення. Визначте передбачені законодавством заходи впливу, які застосовують до 
неповнолітніх, і висловте свою думку щодо ефективності та доцільності застосу
вання цих заходів.

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 

За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці від шістна-
дцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:
1)  зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення в потерпілого;
2)  застереження;
3)  догана або сувора догана;
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4)  передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, 
чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також 
окремим громадянам на їхнє прохання.

Однакуразіскоєнняправопорушень,пов’язанихізнаркотичнимиречовинами,
дрібноїкрадіжки,дрібногохуліганства,злісноїнепокорипрацівниковіполіції,пору
шенняПравилдорожньогорухутощо,законпередбачаєпритягненнянеповнолітніх
правопорушниківдоадміністративноївідповідальностіназагальнихпідставах.

 Адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, 
адміністративні стягнення.

1.   Поясніть поняття «адміністративне правопорушення», «адміністративна відпо-
відальність», «адміністративні стягнення».

2.  Назвіть ознаки правопорушення.
3.  Назвіть елементи складу правопорушення.
4.  Назвіть види адміністративних стягнень.
5*.   Висловте свою думку щодо ефективності існуючих і доцільності запровадження 

нових видів адміністративних стягнень.
6.  Визначте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
7*.   Наведіть приклади адміністративних правопорушень з різним складом право-

порушення.

Тема 5  АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

§5–6.    Адміністративне провадження (адміністративний 
процес)

1.  Поняття та види адміністративного провадження (процесу)
Реалізаціянормадміністративногоправа,якінормправабудьякоїіншоїга

лузі,потребуєдотриманняпевноївстановленоїзаконодавствомпроцедури.Для
цьоговикористовуютьадміністративнепровадження.

 Адміністративне провадження — урегульована процесуальними нор
мами адміністративного права сукупність дій, спрямованих на розгляд 
і вирішення органами державної влади або місцевого самоврядування 
певних адміністративних справ. 

Необхіднозазначити,щосередюристівнеіснуєєдиноїдумкищодоспіввід
ношенняпонять«адміністративнийпроцес»та«адміністративнепровадження».
Частиназнихвважаєціпоняттясинонімами,іншівважають,щопровадженням
називають дії та розгляд справ про адміністративні правопорушення, а адміні
стративний процес передбачає прийняття рішень і розгляд будьяких інших
справ,пов’язанихзадміністративнимиправовідносинами,якінестосуютьсяад
міністративнихправопорушень.

За характером справ, які розглядаються, розрізняють два види адміністра
тивних проваджень — юрисдикційне та неюрисдикційне. До юрисдикційних 
проваджень належать ті, у яких існує певний адміністративноправовий спор,

!
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навирішенняякогоспрямованепровадження.Такимиє,зокрема,провадження
всправахпроадміністративніправопорушення;провадженнязрозглядускарг
тощо.Неюрисдикційними провадженнями єпровадженнязрозробкитаприй
няттянормативноправовихактівздійсненнярізнихвидівдержавнихреєстрацій
(транспортнихзасобів,нерухомостітощо).

Інодіадміністративніпровадженняподіляютьзалежновідоргану,якийїхздій
снює.Частинуадміністративнихпровадженьздійснюютьсуди(усудовомупоряд
ку),однакбільшість—несудовідержавніорганивадміністративномупорядку.

ПорядокадміністративногопровадженнярегулюютьКодексУкраїнипроад
міністративніправопорушення,КодексадміністративногосудочинстваУкраїни,
ЗаконУкраїни«Прозверненнягромадян»таіншізакони.

2.  Стадії адміністративного процесу

Адміністративнийпроцесєдоситьскладнимітривалим.Саметомувньомуви
значаютьпевністадії.Передусімздійснюєтьсяаналізситуації.Наційстадіїзбирають
іфіксуютьінформаціюпростансправи,факти,якімаютьюридичнезначення,уразі
необхідностіздійснюєтьсяформальнепорушенняадміністративноїсправи.Другою
стадієюєприйняттярішеннящодосправи.Рішеннянаційстадіїприймаютьнапід
ставіінформації,якубулозібрано.Третястадіяпроцесунеєобов’язковою.Особи,
зацікавленівсправі,маютьможливістьоскаржитиабоопротестуватиприйнятірі
шення,однакцеєїхнєправо,анеобов’язок.Останньоюстадієюадміністративного
процесуєвиконанняприйнятогорішення.Цястадіяєостанньоюзачасом,алене
заважливістю.Аджевідефективностіреалізаціїцієїстадіїбагатовчомузалежить
результативністьусьогоадміністративногопроцесу—безточноготашвидкогови
конанняприйнятихрішеньутрачаютьсенсусіпопередністадіїпроцесу.

Необхіднозазначити,щоціетапиєзагальнимидлявсіхвидівпроваджень,од
наккоженізнихмаєсвоюспецифікуйособливості.Кожнастадіяскладаєтьсяз
окремихпроцесуальнихдій,порядокздійсненняякихвизначенозаконом.

Обов’язковим наслідком адміністративного процесу є прийняття певного
акта. Це може бути рішення суду, рішення органу внутрішніх справ, розпоря
дженняглавимісцевоїдержавноїадміністрації,наказчирозпорядженняоргану
виконавчоївладитощо.

Різніадміністративніпровадженнямаютьсвоїособливості.

3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення

Однимізнайпоширенішихєпровадженнявсправахпроадміністративніпра
вопорушення.ЙогопорядоквизначеноКодексомУкраїнипроадміністративні
правопорушення.

У разі скоєння особою правопорушення обов’язково складають протокол у
двохекземплярах(одинзякихвручаютьправопорушнику)визначенимизаконом
посадовимиособамидержавнихорганів,авокремихвипадках—представниками
громадськоїорганізації.Прискладанніпротоколупорушникмаєправозазначитив
ньомузауваження,висловитинезгодузвикладенимиобставинами,датипояснення.

Іноді,колийдетьсяпропорушенняправилохоронилісів,користуванняза
лізницею, автомобільним транспортом, окремі порушення Правил дорожнього
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рухупішоходамитощо,закондозволяєнескладатипротокол.Однакприцьому
обов’язковаумова—якщопорушникнезаперечуєпорушенняйпогоджуєтьсяз
накладенимстягненням.Убільшостііззазначенихвипадківстягненнянаклада
ютьбезпосередньонамісціправопорушення.

Увсіхіншихвипадках,атакожякщоособа,якаскоїлаоднеіззазначенихпра
вопорушень,заперечуєпорушенняабонакладенестягнення,маєбутискладено
протокол.

Складенийпротоколтаіншізібранідоказивсправіправопорушенняздебіль
шогорозглядаютьсязамісцемвчиненняправопорушення.

Законвизначаєдоситьстислістрокирозглядусправпроадміністративніпра
вопорушення.Відлікцьогострокурозпочинаєтьсязчасуотриманняматеріалів
органом,уповноваженимрозглядатисправи.

За наслідками розгляду справи приймається відповідна постанова, якою
можебутипередбачененакладеннянапорушникаадміністративногостягнення,
застосуваннязаходіввпливу,передбаченихдлянеповнолітніхправопорушників,
абожзакриттясправи(якщопровинапорушниканепідтвердженачивідсутня).

4.  Провадження в справах за зверненнями громадян
Щеоднимпоширенимрізновидомєпровадженнязазверненнямигромадян.

Цей порядок визначений Законом України «Про звернення громадян», який
передбачаєтриможливихвидизверненьгромадян.Зверненнямигромадянна
зиваютьвикладенівписьмовійабоуснійформіпропозиції(зауваження),заяви
(клопотання)іскарги.

Пропозиція (зауваження) —зверненнягромадян,девисловлюютьсяпорада,
рекомендаціящододіяльностіорганівдержавноївладитамісцевогосамовряду
вання,депутатівусіхрівнів,посадовихосіб,атакождумкищодоврегулювання
суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи
державногойгромадськогожиття,соціальнокультурноїтаіншихсфердіяльнос
тідержавитасуспільства.

Заява (клопотання) —зверненнягромадянізпроханнямпросприянняреа
лізаціїзакріпленихКонституцієюУкраїнитачиннимзаконодавствомїхніхправ
таінтересівабоповідомленняпропорушеннячинногозаконодавствачинедолі
кивдіяльностіпідприємств,установ,організаційнезалежновідформвласності,
народнихдепутатівУкраїни,депутатівмісцевихрад,посадовихосіб,атакожви
словленнядумкищодополіпшенняїхньоїдіяльності.

 Клопотання — письмове звернення з проханням про визнання за осо
бою відповідного статусу, прав чи свобод.

Скарга — звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 
інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями дер
жавних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста
нов, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Коженгромадянинможеоскаржитирішення,діїабобездіяльністьорганівдер
жавноївлади,якимипорушенойогоправайзаконніінтереси,незаконнонакладено
певніобов’язкичипритягнутодовідповідальностітощо.Звертаючисьдодержав
ногооргану,необхіднодотримуватисявимогдозвернень,передбаченихзаконом.
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• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про звернення громадян» і ви
значте основні вимоги до звернень громадян.

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади й місцевого самоврядуван-
ня, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, 
об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить 
вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання 
громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, за-
яви чи скарги, прохання чи вимоги.
Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадо-
вою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або 
переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через 
уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чин-
ного законодавства.
Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою 
осіб (колективне).
Письмове звернення повинне бути підписано заявником (заявниками) із зазна-
ченням дати.

Звернітьувагу:якщоцихвимогнебудедотримано,зверненняповертається
заявниковібезрозгляду.

Законтакожпередбачає,щоособаможеподатискаргулишепротягомроку
змоментуприйняттярішення,якеоскаржується,аленепізнішеодногомісяцяз
моменту,колигромадянинознайомивсязцимрішенням.

Отримавшизверненнягромадянина,органидержавноївладиймісцевогоса
моврядування,підприємства,установи,організації,об’єднаннягромадян,засоби
масовоїінформації,їхнікерівникийіншіпосадовіособизобов’язаніоб’єктивно
тавсебічноперевіритизаявучискаргу.Прицьомугромадянинмаєправобути
присутнім при розгляді його звернення. Під час розгляду звернення повинні
бутиприйнятірішення,якідаютьможливістьвирішитипроблеми,щовказують
сявзаяві.Прорезультатиперевіркитаприйнятіприцьомурішенняобов’язково
маютьповідомитизаявника.

Відповіднодозакону,звернення повинне бути розглянутепротягом місяця, 
а заявник має отримати відповідь на своє звернення.Вокремихвипадках,коли
необхіднадодатковаперевірка,термінрозглядузверненняможебутипродовже
нийкерівникоморганізації,аленебільше,ніж45днів.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

Вивчаючи адміністративний процес, ви дізналися про порядок розгляду звернень 
громадян. Однак для того, щоб звернення було ефективним, досягло поставленої 
мети, необхідно правильно та відповідно до вимог закону його скласти. Крім того, 
важливо навчитися визначати, до якого органу спрямувати своє звернення, яку 
форму звернення (скаргу, клопотання, пропозицію тощо) обрати.
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Уявімо, що ви вирішили стати мисливцем та отримати дозвіл на придбання й 
зберігання мисливської зброї. Що для цього потрібно? Насамперед треба ви-
значити, який орган вирішує це питання. Дозвільна система, яка має вирішити 
це питання, належить до складу органів внутрішніх справ, отже, саме до них за 
місцем свого проживання треба звернутися. Заява має відповідати вимогам, що 
викладені в законі.

Зразок

Начальнику Барського районного відділу  
національної поліції України у Вінницькій  
області Сергієнку М. О.

Я, Когут Валентина Романівна, 1979 року народження, проживаю за адресою: 
с. Вишневе Барського району, вул. Свободи, 5. Працюю трактористкою в районно-
му дорожньому управлінні. Є членом Українського товариства мисливців і рибалок, 
закінчила курси мисливців.

Прошу надати мені дозвіл на придбання, зберігання та використання мислив-
ської рушниці та мисливського ножа.

Відповідь прошу направити письмово за адресою:
с. Вишневе, вул. Свободи, 5, 
тел.: (063) 534-12-49, Когут В. Р.

21. 09. 2011 р.      Когут В. Р.

При цьому зазначимо, що всі назви, прізвища, адреси — умовні, до того ж у ба-
гатьох випадках при зверненні з подібними заявами використовують спеціальні 
бланки заяв, які можна отримати у відповідних органах влади.

5.  Електронна петиція
Сучаснесуспільстводедалібільшекористуєтьсяелектроннимизасобами

спілкування, зв’язку, інформаційні технології просуваються в усі сфери су
спільногожиття.Саметомуу2015р.доЗаконуУкраїни«Прозверненнягро
мадян» було внесено зміни, які передбачили можливість і порядок подання
зверненьдоорганівдержавноївладивелектронномувигляді—електронних
петицій.

Електронна петиція — це колективне звернення в електронній формі 
до суб’єкта владних повноважень у вигляді тексту скарги (протесту) та/
або пропозиції.

ЕлектроннапетиціяможебутинаправленаПрезидентовіУкраїни,Верховній
РадіУкраїни,КабінетуМіністрівУкраїни,органумісцевогосамоврядуванняче
резофіційнийвебсайторгану,якомувонаадресована.Такожможливестворен
няелектронноїпетиціїнавебсайтігромадськогооб’єднання,якездійснюєзбір
підписівдляпідтримкиелектронноїпетиції.

Велектроннійпетиціїмаєбутивикладеносутьзвернення,зазначенопрізви
ще, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу його елек
тронноїпошти.Длястворенняпетиціїпотрібнозаповнитиспеціальнуформуна
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сайті,викластитекстпетиції.Автор(ініціатор)електронноїпетиціїнесевідпо
відальністьзаїїзміст.Петиціюрозміщуютьнасайті,післячогопроводитьсязбір
підписівдляпідтримкизвернення.

Залежновідоргану,доякогонаправленопетицію,визначаєтьсякількістьпід
писів,якімаютьбутизібранідляїїпідтримки,ічас,якийнадаєтьсядлязборупід
писів.Так,електроннапетиція,адресованаПрезидентуУкраїни,ВерховнійРаді
України,КабінетуМіністрівУкраїни,підлягаєобов’язковомурозглядузаумови
зборудляїїпідтримкинеменше25000підписівгромадянпротягомнебільше
трьохмісяцівздняоприлюдненняпетиції.

Післязакінченнястроку,визначеногодлязборупідписів,насайтіоголошу
єтьсярезультат—чипідтриманопетицію.Уразі,якщозібранодостатнюкіль
кістьпідписів,здійснюєтьсярозглядпетиції.Результатирозглядузвідповідним
обґрунтуванням розміщують на сайті органу, до якого було звернено петицію,
атакожнадсилаютьуписьмовійформіавтору(ініціатору)електронноїпетиціїта
відповідномугромадськомуоб’єднанню,якездійснювалозбірпідписівдляпід
тримкивідповідноїелектронноїпетиції.

Уразізадоволенняпетиціїпорушенівнійпитанняреалізуютьсяшляхомпри
йняттявідповіднихрішень,поданнямзаконопроектівдоВерховноїРадиУкраїни.

6.  Адміністративне судочинство
Зметоюзабезпеченнязахиступравісвободгромадян,вирішеннясуперечок

міжлюдиноютадержавоюїїорганамитапосадовимиособамиствореносистему
спеціалізованихадміністративнихсудів.Вонирозглядаютьспориміжфізични
миабоюридичнимиособамитасуб’єктамивладнихповноважень(тобтозорга
намидержавноївладичимісцевогосамоврядуванняабоїхнімипосадовимиосо
бами);спорищодоприйняттягромадяннадержавнуслужбутаїїпроходження;
спори,пов’язанізвиборамитареферендумами.Крімтого,адміністративнісуди
розглядаютьспориміжрізнимиорганамидержавноївлади.Отже,самедоадмі
ністративного суду необхідно звертатися для скасування незаконного (з точки
зоруособи)рішеннясільськоїрадичирайонноїдержавноїадміністрації,якщо
державногослужбовцянезаконнозвільнилизроботи,колиособувідмовляють
сявнестидосписківдляголосуванняабозареєструватикандидатомудепутати
тощо.Адміністративнісудимаютьтакожрозглядатисуперечкиміжрізнимиор
ганамивлади—наприклад,районноютаобласноюрадою,різнимивідділамичи
управліннямидержавноїадміністрації,податковоюадміністрацієютакомітетом
усправахпідприємництватощо.

• Пригадайте, які адміністративні суди створено в Україні.

Кодекс адміністративного судочинства визначає, що суди розглядають
справизамісцемзнаходженнявідповідача,аякщойдетьсяпрорішеннячидії,
якіпорушуютьправаокремоїособи,—замісцемїїпроживанняабозамісцем
знаходженнявідповідача(завиборомпозивача).

ВадміністративномупроцесісторонамиможутьбутигромадяниУкраїни,
іноземці,особибезгромадянства,різноманітніюридичніособи,атакожоргани
державної влади, місцевого самоврядування, їхні службові та посадові особи.
Залежновідтого,якупозиціюзаймаєособавпроцесі,вонаможебутипозива
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чем(якщозаявиласвоївимоги)абожвідповідачем.Особливістюадміністра
тивнихсправєте,щовбільшостівипадківвідповідачемможебутилишеорган
державноївладичимісцевогосамоврядуванняабойогослужбовачипосадова
особа.Іншівідповідачіможливілишевсправахпропримусовуліквідаціюабо
тимчасовеприпиненнядіяльностіоб’єднаннягромадян,пропримусовевидво
ренняіноземцязУкраїни,прообмеженняправанапроведеннязборів,мітингів,
демонстраційтавдеякихіншихвипадках.

Розглядсправивадміністративномусудірозпочинаєтьсязпопередньогосу
довогозасідання.Наньомусуддяз’ясовуєможливістьурегулюватисправубез
судовогорозгляду,аякщоцевиявитьсянеможливим—уточнюєпозовнівимо
ги,визначаєфакти,якінеобхіднодовести,із’ясовуєдокази,якимиціобставини
будедоводитикожнасторона.

Безпосередньо судовий розгляд починається з підготовчих дій — перевір
киявкиучасниківпроцесу,свідківтощо,роз’ясненняучасникамрозглядуїхніх
прав та обов’язків тощо. Після цього розпочинається розгляд справи по суті:
судвислуховуєпоясненнясторін,досліджуєписьмові,речовійіншідокази,за
слуховуєсвідківтощо.Післязакінченняз’ясуванняобставинсправитаїхньої
перевірки доказами сторони переходять до судових дебатів — кожна сторона
викладаєсвоюпозицію,використовуючидослідженідокази.Останнястадіясу
довогорозглядуадміністративноїсправи—прийняття рішення та його оголо
шення.

Вирішуючисправупосуті,судприймаєпостанову.Якщожсудзупиняєпро
вадженнявсправі,залишаєзаявубезрозглядуабоприймає іншіпроцесуальні
рішення(невирішуючисправупосуті),приймаєтьсяухвала.

Адміністративне провадження, адміністративне судочинство, звернення 
громадян, скарга, заява, клопотання, пропозиція, електронна петиція. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр — Закон України «Про звернення 
громадян»;

https://petition.president.gov.ua/about — розділ електронних петицій на сайті Пре-
зидента України.

1.   Поясніть поняття «адміністративне провадження», «адміністративне судочин-
ство», «звернення громадян», «скарга», «заява», «клопотання», «пропозиція», 
«елект ронна петиція».

2.   Які види адміністративних проваджень вам відомі? Визначте особ ливості відо-
мих вам адміністративних проваджень.

3.  Визначте основні стадії 
А  адміністративного провадження в справах за зверненнями громадян
Б  адміністративного судочинства
В  подання та розгляду електронної петиції

4*.  Напишіть умовне звернення до одного з органів державної влади.
5*.  Висловте свою думку щодо встановленого порядку визначення підсудності в 

адміністративних справах.
6*.   Висловте свою думку, якою мірою встановлений законом порядок розгляду 

звернень громадян відповідає демократичним вимогам.

!
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7.   Визначте, яке звернення (скаргу, заяву, клопотання) треба підготувати, до якого 
органу його направити в запропонованих випадках, і складіть його.
а) Ви бажаєте отримати ділянку землі для ведення фермерського господарства;
б) ви вважаєте доцільним побудувати поблизу вашого будинку спортивний 
майданчик, використавши для цього кошти місцевого бюджету;
в) ви вважаєте неправомірним рішення податкової адміністрації щодо накла-
дення на вас штрафу;
г) районна рада вважає рішення, прийняте сусідньою міською радою про бу-
дівництво сміттєспалювального заводу й окружної дороги таким, що порушує 
права й інтереси жителів району;
ґ) група батьків вважає доцільним змінити профіль навчання в школі, де навча-
ються їхні діти;
д) громадянка вважає, що вона має право на статус потерпілої від аварії на Чор-
нобильській атомній електростанції;
е) громадянин вважає неправомірним відмову територіальної виборчої комісії 
зареєструвати його кандидатом на посаду сільського голови.

Знайдіть інформацію про джерела бюджетів і напрями використання державних 
коштів у різних країнах світу.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення  
(проступки)

Провадження в справах про адміністративні правопорушення складається з 
чотирьох стадій: 1) порушення справи про адміністративне правопорушення;  
2) розгляд справи про адміністративне правопорушення та прийняття постанови 
щодо справи; 3) оскарження (або опротестування) постанови щодо справи про 
адміністративне правопорушення (виникає в тих випадках, коли особа, яка при-
тягується до адміністративної відповідальності, або потерпілий не згодні з вине-
сеною відносно них постановою); постанову щодо справи може опротестувати 
про курор; 4) виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

• На якій стадії провадження є подані справи?

1. В адміністративну комісію Галицького району міста Львова надійшли матеріа-
ли про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки К. 
2. Адміністративна комісія розглянула справу про адміністративне правопору-
шення, яке вчинив громадянин М., і притягнула його до відповідальності, визна-
чивши стягнення — оплатне вилучення зброї. М. оскаржив постанову адміністра-
тивної комісії в суді.
3. Громадянин В. був притягнутий до адміністративної відповідальності. Йому 
було визначено стягнення — позбавлення прав на водіння автомобіля на три 
роки. Офіцер поліції зажадав від В. здати водійське посвідчення. 
4. Громадянка Н. була затримана за злісну непокору працівнику поліції. Після до-
ставлення до відділу поліції було складено протокол про адміністративне право-
порушення. 
5. Суд розпочав розгляд справи про адміністративне правопорушення громадя-
нина К., який скоїв дорожньо-транспортну пригоду.
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Тема 6  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
УКРАЇНИ. ВСТУП ДО БЮДЖЕТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 7.   Основи фінансового права

1.  Предмет і методи фінансового права
Існуваннябудьякоїдержави,територіальноїгромади,організації,будьякого

колективулюдейнеможливебезнадійнихідостатніхджереліснування.Кожна
сім’ямаєджереланадходженнякоштівівизначає,нащоїхвитратити,будьяке
підприємство,установа,компаніятакожрозраховуютьсвоїприбуткитавитрати.
Таксамовизначаєджерелакоштівінапрямивитраткожнемісто,село,район,об
ластьтощо,держававцілому.

Суспільні відносини, які виникають у процесі фінансової діяльності, тоб
то у сфері мобілізації (надходження), розподілу, використання коштів 
держави та органів місцевого самоврядування регулює фінансове право. 

Самецівідносиниєпредметомцієї галузіправа.Фінансовеправорегулює
відносини,якістосуютьсязбиранняподатківтаіншихдоходівдержави.Норми
фінансового права визначають порядок складання головного фінансового до
кументадержави—державногобюджету,атакожмісцевихбюджетів.Порядок
витрачаннякоштівдержавитамісцевогосамоврядування,фінансуваннявсіхбю
джетнихустанов,організаційтакожрегулюєтьсянормамифінансовогоправа.

Необхіднозазначити,щоневсівідносини,пов’язанізвикористаннямгрошей,
регулюєфінансовеправо.Колилюдинаотримуєзаробітнуплатунапідприємстві,
девонапрацює,—ідетьсяпротрудовівідносини,щорегулюютьсятрудовимправом.
Відносиниособи,якавзялакредитубанку, іцьогобанкустосуютьсягрошей,але
регулюютьсянефінансовим,ацивільнимправом.Аотколиіззаробітноїплатилю
динивираховуютьіпередаютьдодержавногочимісцевогобюджетуподатки,коли
виділяютькоштинароботушколичилікарні—відносинирегулюєсамефінансове
право.Отже,фінансовимиєлишетісуспільнівідносини,якібезпосередньопов’язані
зутворенням,використанням,витрачаннямдержавнихкоштів.

Уфінансовихвідносинахобов’язковобереучастьдержаватаїїоргани.Цеви
значаєосновнийметодправовогорегулювання,якийвикористовуєфінансовепра
во,—імперативнийметод,абометодсубординації,владнихприписів.Фінансові
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правовідносини виникають на основі норм, які чітко визначають порядок дій
учасників правовідносин, їхні права й обов’язки. Порушення цих настанов не
можливе,здебільшогонепередбаченаможливістьобранняпевнихваріантівдій.
Прицьомусторонинеєрівними,лишеодназісторін—державачиїїорган—має
правокарати,застосовуватидоіншоїсторонипевніпередбаченізакономсанкції.

Відповіднодовідносин,якірегулюютьсяфінансовимправом,воновключає
рядінститутів —інститутибюджетногоустрою,бюджетногопроцесу,держав
нихдоходів,податків,неподатковихплатежівтощо.

Нормифінансовогоправазакріпленіврізноманітнихджерелах.Окремізних
містятьсявКонституціїУкраїни,однакосновнимиджереламифінансовогопра
ванинієБюджетнийкодексУкраїнитаПодатковийкодексУкраїни.

Ураховуючиособливостіфінансовогоправа,важливезначеннявньомума
ють нормативноправові акти Національного банку України, Міністерства фі
нансівУкраїни.

2.  Фінансові правовідносини
Нормифінансовогоправарегулюютьфінансовіправовідносини.Приклада

мифінансовихправовідносинєсплатаподатківфізичноючиюридичноюосо
бою;відносини,яківиникаютьупроцесіскладаннядержавногоабомісцевого
бюджету;відносини,яківиникаютьупроцесівикористаннябюджетнихкоштів.

Суб’єктами фінансових правовідносинможутьбутирізноманітніфізичніта
юридичніособи.Вонивиступаютьсуб’єктамифінансовихправовідносин,коли
в них виникає обов’язок сплатити податки, коли вони виступають як розпо
рядникибюджетнихкоштів.Особливістюфінансовихправовідносинєте,що
участьунихберутьорганидержавноївладиабомісцевогосамоврядування,які
формуютьвідповіднібюджети,визначаютьнапрямивикористаннябюджетних
коштів.Державайокреміадміністративнотериторіальніутворення—області,
райони,містатощо—берутьучастьуфінансовихправовідносинахчерезсвої
уповноважені органи: Міністерство фінансів, відповідні фінансові відділи й
управлінняобластей,районів,Державнуказначейськуслужбутаїївідділи,Ра
хунковупалатуУкраїнитощо.

Об’єктом фінансових правовідносинєкошти,якінадходятьдобюджетівріз
них рівнів, а в подальшому використовуються для виконання різноманітних
функційдержави,грошітагрошовізобов’язанняузв’язкузутворенням,розподі
лом,використаннямфінансів.

Фінансовіправовідносинимаютьпевніособливості,яківідрізняютьїхвідін
ших.Передусімвонистосуютьсялишефінансовоїдіяльностідержави,пов’язані
самезмобілізацієюдобюджету,розподіломівикористаннямкоштівдержавиабо
органівмісцевогосамоврядування.Отже,цівідносинизавждимаютьгрошовий
характер. Другою особливістю є обов’язкова участь у них державних органів.
Убагатьохвипадкахстороноюфінансовихправовідносинвиступаютьспеціальні
фінансовокредитніоргани.Прицьомудержавніоргани,щоберутьучастьуфі
нансовихправовідносинах,маютьщодо іншогоучасникаправовідносинвладні
повноваження.Цівідносининеєрівними.Фінансовіправовідносини,навідміну
від багатьох інших, виникають, змінюються та припиняються внаслідок особ
ливої категорії юридичних фактів — як правило, унаслідок прийняття певних
правовихактів—нормативнихта індивідуальних,погодженняволісторіннеє
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обов’язковимдлявиникненняфінансовихправовідносин.Так,сплатаподатків
незалежитьвідбажанняплатника,водночасідіїпрацівниківфінансовогооргану
суворовизначенінормамизакону.

3.  Бюджет. Бюджетна система України

• Чи знайоме вам слово «бюджет»? Яке значення, на вашу думку, воно має?

Будьяканезалежнадержаваповиннамативласнийбюджет.

Бюджет — це план формування та використання фінансових ресурсів 
для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються державними орга
нами, органами державної влади та місцевого самоврядування. 

Бюджет—цедокумент,якийвизначаєджерелаформуваннякоштівдержа
виабо їїскладовихчастинта їхнєвитрачання.Посуті,убюджетівизначають
сядоходийвидаткидержави.Убільшостідержавсвітубюджетзатверджується
парламентом. У різних державах установлено різний бюджетний період, тобто
період,наякийзатверджуєтьсябюджет.Ранішевбільшостідержавбюджетний
періодвизначализ1жовтняпо30вересня.Цепов’язанозтим,щоосновоюгос
подарствабільшостідержавбулосільськегосподарство.Однакізпереходомдо
індустріальногогосподарствабюджетнийперіодубільшостідержавбуввизна
ченийз1січняпо31грудня.СаметакийбюджетнийперіодвизначенойКонсти
туцієюУкраїни.

ВУкраїніразоміззагальнодержавнимбюджетомскладаєтьсятазатверджу
єтьсябюджетАвтономноїРеспублікиКрим,атакожбюджетикожноїадміністра
тивнотериторіальноїодиницідержави.

Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з 
урахуванням економічних відносин, державного й адміністративно
територіальних устроїв і врегульована нормами права, становить бюд-
жетну систему України.

Бюджетна система 
України

Державний  
бюджет 

Бюджет Автономної 
Республіки Крим 

Місцеві 
бюджети 

Обласні 
бюджети

Районні 
бюджети 

Бюджети місцевого 
самоврядування

Бюджети  територіальних 
громад сіл, селищ, міст

Бюджети об’єднаних 
територіальних громад
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БюджетнусистемуУкраїнистановлятьдержавнийбюджетімісцевібюдже
ти.МісцевимибюджетамиєбюджетАвтономноїРеспублікиКрим,обласні,ра
йоннібюджетитабюджетимісцевогосамоврядування.Добюджетівмісцевого
самоврядуванняналежатьбюджетитериторіальнихгромадсіл,їхніхоб’єднань,
селищ, міст (зокрема, районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних
громад.

4.  Бюджетний процес в Україні
Бюджет—одинізнайважливішихправовихактів,відякостійефективнос

тіякогозначноюміроюзалежитьрозвитокдержави.Порядокйогоскладання,
затвердженняйвиконаннявизначаєтьсяКонституцієюУкраїнийБюджетним
кодексомУкраїни. 

Регламентований бюджетним законодавством процес складання, роз
гляду, затвердження, виконання державного та місцевих бюджетів, 
звітування про їхнє виконання, а також контролю за дотриманням 
бюджетного законодавства називають бюджетним процесом. 

Законодавствопередбачаєдекількастадійбюджетногопроцесу.
Першим етапом бюджетного процесу є складання проектів бюджетів.При

складанніДержавногобюджетуУкраїниКабінетМіністрівУкраїнидо1черв
няроку,якийпередуєтому,наякийскладаєтьсябюджет,подаєдоВерховної
Ради проект Основних напрямів бюджетної політики, котрий розглядається
парламентом.Цейпроектскладаютьзврахуваннямпрогнозурозвиткуеконо
міки.ЗапідсумкамирозглядуцьогопроектуВерховнаРадаУкраїниприймає
постанову про схвалення проекту або взяття його до відома — так звану бю
джетнурезолюцію.

Післяцьогопочинаєтьсябезпосереднєскладанняпроектубюджету.Дляцьо
гоміністерства,іншіорганицентральноївиконавчоївлади,деякіустанови—так
звані головні розпорядники бюджету — надають Міністерству фінансів розра
хункисвоїхпотреб—такзванібюджетнізапити.Дужеважливоюнормоюзако
нодавстваєвимога,щобудьякінормативніакти,яківпливаютьнаобсягдоходів
чивидатківбюджету,маютьбутиоприлюдненінепізніше15серпняроку,який
передує бюджетному. Міністерство фінансів України готує проект бюджету, 
його розглядає Кабінет Міністрів України та не пізніше 15 вересня подає до 
Верховної Ради України.

Після цього починається другий етап бюджетного процесу — розгляд і
прийняття Закону України «Про Державний бюджет України» і рішень ор
ганівмісцевогосамоврядуванняпрозатвердженнявідповіднихмісцевихбю
джетів.МіністрфінансівУкраїнипредставляєпроектбюджетунапленарно
му засіданні Верховної Ради, проект також публікують у газеті «Урядовий
кур’єр». Проект закону розглядають у комітетах Верховної Ради України,
удепутатськихфракціях.ПісляцьоговідбуваєтьсярозглядпроектууВерхов
нійРадіУкраїнивпершомутадругомучитанні.Непізніше1грудняпарла
мент повинен прийняти Закон України «Про Державний бюджет України»,
якийнабуваєчинностіпісляпідписанняйогоПрезидентомУкраїни.Бюджет
нийкодексУкраїнивизначає,щопротягомдвохтижнівпісляоприлюднення
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ЗаконуУкраїни«ПроДержавнийбюджетУкраїни»маютьбутиприйнятірі
шенняпробюджетиобластей,м.Києва,Севастополя,АвтономноїРеспубліки
Крим,апротягомнаступнихдвохтижнів—бюджетирайонів,містобласного
підпорядкування.

Наступний, третій, етап бюджетного процесу — найбільш тривалий —
виконання бюджету. На цьому етапі головні розпорядники бюджету вико
ристовуютьпередбаченідлянихфінансовікоштидлявиконаннясвоїхзав
даньіфункційвідповіднодозатвердженихкошторисівірозписіввидатків.
Упроцесівиконаннябюджетівдонихуразіпотребиможутьвноситипевні
зміни.Їхнєвнесенняздійснюєтойсамийорган,якийприйняввідповідний
бюджет.

Після закінчення бюджетного року настає четвертий етап бюджетного 
процесу —підготовказвітупровиконаннябюджету,йогорозглядвідповідною
радою й прийняття рішення щодо цього звіту. Інформацію про виконання
бюджетунадаютьйогорозпорядники.Міністерствофінансівготуєзведений
звіт,якийпісляйогозатвердженняКабінетомМіністрівподаютьдоВерхов
ної Ради України не пізніше 1 травня року, наступного за бюджетним. Ви
сновки щодо звіту надає Рахункова палата України. Верховна Рада розгля
даєподаніматеріалийнапленарномузасіданніприймаєрішеннящодозвіту.
Аналогічна процедура передбачена щодо місцевих бюджетів. Установлена
законодавствомпроцедурапокликаназабезпечитиприйняттяобґрунтованих
таефективнихбюджетів,атакожконтрольпредставницькихорганівзайого
виконанням.

Бюджет, бюджетний процес, бюджетна система, фінансове право.

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 — Закон України «Про державний 
бюджет України»;
https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet — сторінка «Бюджет» на сайті Міністер-
ства фінансів України.

1.  Поясніть поняття «бюджет», «бюджетний процес», «бюджетна система», «фі-
нансове право».

2.  Визначте основні етапи бюджетного процесу та складіть календар його здій-
снення.

3.  Знайдіть у Конституції України норми, які регулюють фінансові правовідно-
сини.

4.  Дайте характеристику предмету та методу фінансового права.
5.  Наведіть приклади суб’єктів фінансових правовідносин.
6.  Які бюджети належать до складу бюджетної системи України?
7.  Дізнайтеся, які бюджети приймаються у вашому населеному пункті (районі, об-

ласті).
8.  Визначте, які із зазначених правовідносин регулюються нормами фінансового 

права.
а) Громадянка поклала гроші в банк на депозит;
б) громадянин сплатив податок за землю, яку отримав в оренду для ведення 
фермерського господарства;
в) підприємство виплатило заробітну плату своїм працівникам;

!
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г) районна рада внесла зміни до районного бюджету у зв’язку з підвищенням 
мінімальної заробітної плати;
ґ) десятикласниця взяла в борг в однокласника гроші;
д) школа отримала кошти з бюджету для проведення капітального ремонту;
е) громадянка виграла велику суму в державній грошовій лотереї; 
є) пасажир сплатив штраф за безоплатний проїзд в автобусі.

§ 8.     Доходи та видатки державного бюджету

• Пригадайте, що таке бюджет.

1.  Доходи державного бюджету
Яквивжезнаєте,державнийбюджет—цедоходийвидаткидержави.Бю

джетнийкодексУкраїнивизначаєвидидоходівбюджету.Донихналежатьпо
датковітанеподатковінадходження,доходивідопераційзкапіталом,трансфер
ти,гранти,дарунки.

Основнимджереломдоходівбюджетівусіхрівнівєподаткові надходжен-
ня.Провидиподатківвидізнаєтесянанаступномууроці.

ВУкраїні існуєбагаторізноманітнихподатків,закончітковизначає,якіз
нихзараховуютьдодержавногобюджету,аякі—домісцевих.Так,додержав
ногобюджетузараховуютьподатокнадоданувартість,платежізакористуван
ня надрами й лісами загальнодержавного значення, акцизні збори й інші по
даткитазбори.

Другим за величиною джерелом доходів державного бюджету є непо-
даткові надходження.Донихналежатьнадходженнявідприватизаціїдер
жавногомайна,рентніплатежізанафтутаприроднийгаз,щовидобуваютьв
Україні.Державаздійснюєгосподарськудіяльність,отже,добюджетунадхо
дятьдивіденди,нарахованіначасткумайна,якеперебуваєвдержавнійвлас
ності;оренднаплатазаорендудержавногомайна;надходженнявідлотерей.
Кожен із нас, отримуючи паспорт, сплачує певні кошти за послуги держав
нихорганів.Цікоштитакожєнеподатковимидоходамибюджету.Неподат
ковими надходженнями є також державне мито, яке сплачують на митниці,
приподаннізаявдосудутавбагатьохіншихвипадках.Важливимджерелом
неподаткових надходжень є штрафи, які сплачують до державного бюджету
якадміністративністягненнячикримінальніпокарання.Судмаєправоуви
значенихзакономвипадкахзастосуватиконфіскаціюмайна,тобтобезоплатно
вилучитийогоувласника.Коштивідреалізаціїтакогомайнатакожнадходять
добюджету.

Доходи від операцій з капіталом ниністановлятьнезначнучасткудохо
дівбюджету—здебільшогомайже1%відзагальноїсуминадходжень.Цідо
ходинадходятьвідреалізаціїмайна,визнаногобезгосподарним,абоскарбів,
якінадійшлидодержави,коштивідпродажуземлітадеякііншідоходи.

Інодідержаваможеотримуватидарункивідрізнихфізичнихабоюридич
них осіб, інших держав тощо — вони також становлять частину доходів бю
джету.Можливепоповненнябюджетузарахунокгрантів—певноїфінансової
допомогивідрізних,здебільшогоміжнароднихабоіноземнихінституцій.Так,
нашадержававрізнічасиотримувалагрантиРадиЄвропи,Міжнародногобан
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куреконструкціїтарозвитку,деякихіншихінституційнареформуваннясудо
воїсистеми,системиосвітитощо.

Кошти,якіпередаютьзодногобюджетудоіншого,називаютьтрансферта-
ми. Уразіпереданнякоштівзмісцевогобюджетудодержавноговонистаютьдо
ходамидержавногобюджету.

2.  Видатки державного бюджету
Видатки державного бюджету — це кошти, які спрямовують на здійснення

програмізаходів,щопередбаченізакономпробюджетнапоточнийрік.Видатки
державногобюджетурозподіляютьзаекономічнимзмістом,за головнимироз
порядникамидержавногобюджету,зафункціямидержавитаміжбюджетними
програмами.

Заекономічним змістом видаткиподіляютьнапоточні,капітальнітавидатки
на кредитування. До поточних видатків належать ті, що використовують про
тягомпоточногороку,—оплатапраці,придбаннянеобхіднихматеріалів,кому
нальніпослугитощо.Залежновідособливостейдіяльностібюджетноїустанови,
функцій,яківиконуєоргандержавноївлади,складцихвитратможесуттєвовід
різнятися. До капітальних видатків бюджету належать насамперед витрати на
будівництво,реконструкцію,капітальнийремонт.Такожкапітальнимиєвитрати
напридбанняобладнання,машинтощо,якібудутьвикористовуватисяпротягом
тривалогочасу.Зарахуноккапітальнихвитратстворюютьсядержавнірезерви,
призначенідлявикористаннявнадзвичайнихситуаціях,увійськовийчас.Отже,
капітальнівитрати—цевитрати,яківикористовуютьсяпротягомтривалогочасу—
довше,ніжодинрік.

Надзвичайноважливимєподілвидатківзаголовними розпорядниками бю
джетних коштів.Головнимирозпорядникамиєміністерства,державнікоміте
ти, іншіцентральніорганидержавноївиконавчоївлади,КонституційнийСуд
таВерховнийСуд,Генеральнапрокуратура,Національнаакадеміянауктощо
—усьогомайже90органіввладийустанов.Розпорядникамикоштівєрізно
манітнібюджетніустановийорганізації—окремішколи,лікарні,театритощо,
які безпосередньо забезпечують виконання певних функцій держави. Кожен
головнийрозпорядниккоштівотримуєпевніобсягибюджетнихасигнувань,у
межахякихвінможебратинасебепевнібюджетнізобов’язання.

Бюджеттакожпередбачаєподілбюджетнихкоштівза функціональним при
значенням. Серед різновидів видатків за функціональним призначенням — ви
даткинаоборону,охоронуздоров’я,житловокомунальнегосподарство,еконо
мічну діяльність, освіту тощо. При цьому перелік функціональних призначень
можезчасомзмінюватися,вінвизначаєтьсяприприйняттізаконупробюджет
напоточнийрік.

При прийнятті бюджету кошти в ньому в межах функціональних призна
ченьіголовнихрозпорядниківбюджетнихкоштіврозподіляютьзапевними бю
джетними програмами.Так,середпрограм,якіпередбаченібюджетом2018р.для
МіністерстваосвітиінаукиУкраїни,—підготовкакадрівупрофесійнотех
нічнихнавчальнихзакладахзапрофесіямизагальнодержавногозначення,на
данняосвітивзагальноосвітніхнавчальнихзакладахдержавноїформивлас
ності,наданняпозашкільноїосвітидержавнимипозашкільниминавчальними
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закладами,заходизпозашкільноїроботи,підготовкакадріввищиминавчаль
ними закладами, проведення всеукраїнських і міжнародних олімпіад у сфері
освітитощо.

3.  Контроль за використанням державних коштів
Законодавство передбачає суворий контроль за використанням бюджету.

Повноваженнящодоконтролюмаєряддержавнихорганів.
ВерховнаРадаУкраїнимаєправоконтролюзабюджетомнавсіхетапахбю

джетногопроцесу.Вонабереучастьуйогопідготовці,заслуховуєзвітипростан
виконанняДержавногобюджетуУкраїни,контролюєвідповідністьзаконопроек
тів,поданихдопарламенту,бюджетномузаконодавству.Середкомітетівпарла
менту—комітетзпитаньбюджету.Аналогічніфункціїщодовідповіднихмісце
вихбюджетівналежатьорганаммісцевогосамоврядування.

СпеціальниморганомпарламентськогоконтролюзабюджетомєРахункова
палата.ВідіменіВерховноїРадиУкраїнивоназдійснюєконтрользанадходжен
нямкоштівдоДержавногобюджетуУкраїнита їхнімвикористанням,заутво
ренням і погашенням державного боргу України, ефективністю використання
коштівдержавногобюджету.

Важливарольуконтролізадотриманнямбюджетноїдисципліниналежить
МіністерствуфінансівУкраїнитайогоорганамнамісцях—фінансовимвідділам
тауправлінням.Контрользадотриманнямбюджетногозаконодавстваєоднієюз
основнихфункційДержавноїказначейськоїслужбиУкраїни.

Крімтого,бюджетнудисциплінуконтролюєДержавнаконтрольноревізійна
служба України. Її органи перевіряють ефективність використання державних
коштів, дотримання їхнього цільового призначення, правильність ведення об
ліку.Контрольноревізійніорганистворюютьсянелишеуфінансовихорганах
Міністерствафінансів,айвокремихвідомствах—дляперевіркиустановтаорга
нізацій,щоналежатьдоцьоговідомства.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства України забезпечує
економнейефективневикористаннядержавнихкоштів.

Доходи та видатки бюджету, головний розпорядник бюджету.

1.   Поясніть поняття «доходи та видатки бюджету», «державне казначейство», «го-
ловний розпорядник бюджету».

2.  Назвіть основні джерела доходів державного бюджету.
3.  Назвіть основні види видатків державного бюджету.
4.   Визначте, які бюджетні програми передбачені для різних головних розпорядників 

бюджетних коштів Законом «Про Державний бюджет України» на поточний рік.
5*.   Висловте свою думку щодо пріоритетних напрямів витрачання бюджетних ко-

штів.
6*.   Висловте свою думку, чи достатньою мірою забезпечено контроль за викорис-

танням бюджетних коштів.
7*.   Ознайомтеся з бюджетом вашого міста, району, села та висловте свою думку 

щодо доцільності використання його коштів.

Зберіть інформацію про податки, які існують в нашій державі, а також про податки, 
які існували в різні часи історії.

!
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Тема 7 ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

§ 9–10.     Податкова система

1. Поняття та принципи системи оподаткування
Однієюзознакбудьякоїдержавиєподатки.Аджесамевонизабезпечують

коштидлявиконаннядержавоюїїфункцій,функціонуванняорганівдержавної
влади.Виконанняцьогозавданнямаєзабезпечитисистемаоподаткування.

Система оподаткування — це сукупність податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів і внесків до бюджету й державних цільових 
фондів, які діють у встановленому законом порядку, а також правових 
механізмів їхнього справляння.

Системаоподаткуваннядієнаосновізакріпленихузаконодавствіпринципів.

• Ознайомтеся з витягом із Податкового кодексу України. Визначте, які 
принципи оподаткування ним установлені.

З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

4.1. Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах:
4.1.1. загальність оподаткування — кожна особа зобов’язана сплачувати вста-
новлені цим Кодексом, законами з питань митної справи податки та збори, плат-
ником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу;
4.1.2. рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів 
податкової дискримінації — забезпечення однакового підходу до всіх платників 
податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналеж-
ності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця 
походження капіталу;
4.1.3. невідворотність настання визначеної законом відповідальності в разі по-
рушення податкового законодавства;
4.1.4. презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма 
закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або 
якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають 
неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або 
контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь 
як платника податків, так і контролюючого органу;
4.1.5. фіскальна достатність — установлення податків і зборів з урахуванням не-
обхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями;
4.1.6. соціальна справедливість — установлення податків і зборів відповідно до 
платоспроможності платників податків;
4.1.7. економічність оподаткування — установлення податків і зборів, обсяг 
надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адмі-
ністрування;
4.1.8. нейтральність оподаткування — установлення податків і зборів у спосіб, 
який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника 
податків;
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4.1.9. стабільність — зміни до будь-яких елементів податків і зборів не можуть 
вноситися пізніше як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду,  
у якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також 
податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;
4.1.10. рівномірність і зручність сплати — установлення строків сплати подат-
ків і зборів, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходжен-
ня коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати 
платниками;
4.1.11. єдиний підхід до встановлення податків і зборів — визначення на законо-
давчому рівні всіх обов’язкових елементів податку.

2.  Платники податків та об’єкти оподаткування
Платниками податків і зборів (обов’язковихплатежів)єюридичнітафі

зичніособи,якімають,одержують,передаютьоб’єктиоподаткуванняабопрова
дятьдіяльність,щоєоб’єктомоподаткуваннязгідноіззаконодавствомУкраїни,
інаякихпокладенообов’язокщодосплатиподатківізборів.Кожнийзплатників
податківможебутиплатникомподаткузаоднимабокількомаподаткамитазбо
рами.Прицьомуплатникамиподатківможутьбутиякті,хтоживутьіпрацюють
вУкраїні(їхназиваютьрезиденти),так іті,хтомешкаютьпозамежаминашої
держави(нерезиденти).Платникамиподатківєкожналюдина,якаотримуєдо
ходивнашійдержаві;підприємства,якіотримуютьвУкраїнідоходи,маютьмай
но,якеобкладаєтьсяподаткамитощо.

Об’єктами оподаткуванняназиваютьмайно,товари,дохід(прибуток)або
йогочастину,обігизреалізації товарів(робіт,послуг),операції зпостачання
товарів(робіт,послуг)таіншіоб’єкти,визначеніподатковимзаконодавством,
знаявністюякихподатковезаконодавствопов’язуєвиникненнявплатникапо
датковогообов’язку—обов’язкусплатитиподаткиабозбори.

Закон визначає обов’язки платників податків. Розпочинаючи підприєм
ницьку діяльність, будьяка особа зобов’язана стати на облік у податкових
органах.Платникиподатківмаютьвестибухгалтерськийоблік,складатизвіт
ність про фінансовогосподарську діяльність і забезпечувати її зберігання
протягомвизначеногозакономстроку.Вониповиннівчасноподаватидодер
жавнихподатковихорганівтаіншихдержавнихорганівдокументи,пов’язані
зобчисленнямісплатоюподатківізборів(обов’язковихплатежів).Так,кож
на юридична особа регулярно подає до податкових органів звіти й інші до
кументи щодо своєї діяльності та податків, які має сплачувати. Важливим
обов’язком платників податків є своєчасна сплата належних сум податків і
зборів. Податкові органи мають право проводити перевірки, а платники по
датків зобов’язані забезпечувати їм умови для цього — допускати в примі
щення,пов’язанізотриманнямдоходів(офіси,цехи,складитощо);надавати
необхіднідокументи.

Водночас закон визначає права платників податків і зборів. Відповідно до
закону,вонимаютьправоподаватидокументипроправонаподатковіпільгий
отримуватиціпільги,отримувативідподатковихорганівнеобхідніроз’яснення.
Уразіпроведенняперевірокплатникиподатківмаютьправоознайомлюватися
зактамиперевірок,оскаржуватиприйнятіподатковимиорганамирішеннятадії
посадовихосіб.
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3.  Податки, збори
Основоюбудьякоїподатковоїсистемиєподаток.

Податок — це встановлений органом законодавчої влади обов’язковий 
платіж до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, 
що здійснюється платниками в порядку й на умовах, які визначаються 
законами України про оподаткування. 

ПодатоквУкраїнівстановлюєтьсялишеВерховноюРадоюУкраїни.Харак
терною умовою податку є те, що він сплачується тільки до бюджету. У цьому
полягаєвідмінністьподаткувідзбору,якийможеспрямовуватисядоіншихці
льовихдержавнихфондів.

Податок є обов’язковим платежем. За порушення встановленого порядку
сплати,йогостроківпередбаченавідповідальність,можливепримусовестягнен
нянесплаченогоподатку.

Податок є регулярним платежем, тобто він сплачується не одноразово, а в
строки,установленізаконодавством,—зпевноюперіодичністю—разнамісяць,
накварталчинарік.

Характерноюознакоюподаткуєйогоіндивідуальнабезоплатність.Цеозна
чає,що,стягуючиподаток,державанеберенасебезобов’язаньнадатиплатникові
певнідержавніпослугинавідповіднусуму.

Податок виконує дві основні функції — фіскальну та регулюючу. Фіскаль
на функціяполягаєвзабезпеченнідоходівбюджету,основнимджереломякихє
податки.Другафункціяподатків—регулююча.Держава,установлюючиставки
податків, а в окремих випадках навіть звільняючи платника від сплати подат
ків,виявляєсвоюзацікавленістьурозвиткутихчиіншихгалузейгосподарства,
а отже, забезпечує регулювання економічних процесів. Так, установлюючи ви
сокіподатковіставки,державаробитьневигідноюдіяльністьупевнихгалузях,
аподатковіпільги,навпаки,сприяютьрозвиткувпевнихвиробництвах,благо
дійності,захистувразливихверствнаселеннятощо.

Збір — обов’язковий платіж, який має відплатний компенсаційний ха
рактер і сплачується фізичними та юридичними особами за надані їм 
державою послуги чи права, надходить до бюджету або в спеціальні 
фонди. 

Такимиєзбірзапершуреєстраціютранспортногозасобу,збірзаспеціальне
використання лісових ресурсів, збір за використання радіочастотного ресурсу
Українитощо.

4.  Види податків
Законодавство України передбачає існування великої кількості податків,

томуїхподіляютьнапевнікатегорії.
Платникамиподатківєюридичніособи:підприємства,організації,якправи

ло,ті,якіотримуютьприбутоквідсвоєїпідприємницькоїчиіншоїгосподарської
діяльності.Податкомобкладаютьсяіфізичніособи.Основнимподаткомдлягро
мадянєподатокнадоходифізичнихосіб.Аподатокназемлю,податокнадодану
вартістьідеякііншісплачуютьякфізичні,такіюридичніособи.
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Частинуподатківособачипідприємствобезпосередньовіддаютьзісвоїхдо
ходів—отримуючизаробітнуплатучиіншийдохід,особамаєвіддатидержаві
18%віднього—цеподатокнадоходи,підприємствосплачуєдержавізісвого
прибутку18%.Податки,якісплачуєтой,хтоотримавприбутокабомаєсвоє
майно,називаютьпрямими податками —їхплатникбезпосередньо(«прямо»)
платитьдобюджету.Аколивмагазинівикупуєтетовар,нафіскальномудоку
менті—чеку—вибачитенапис«20%ПДВ».Цеозначає,що,крімціни,виопла
тилищеі20%податкунадоданувартість.Цікоштипродавець,отримавшивід
покупця,одразуперераховуєдержаві.Такіподаткиназивають
непрямими,аджевонипотрапляютьдобюджетучерезпосеред
ника(непрямо),дотогожвони«приховані»уціні.Щеодним
непрямим податком є акцизний податок, який сплачують ті,
хтокупуєтоварирозкоші,котрінеєпершоюнеобхідністю,на
прикладалкоголь,тютюновівироби,шоколад,ювелірнівироби
тощо.

Крімтого,податкиподіляютьзалежновідтого,щообклада
ється—отриманіплатникомдоходичипевнемайно,власником
якогоєплатник.

• Висловте свою думку, які з податків можна назвати подат
ками на доходи, а які — податками на майно.

ПодаткиєджереломформуванняякбюджетуУкраїни,такі
місцевихбюджетів.Середподатківєтакі,щовстановленіВерхов
ноюРадоюУкраїнидлявсієїдержави,—їхназиваютьзагально-
державними, іті,якідляпевноїмісцевості,населеногопункту
встановлюютьорганимісцевогосамоврядування,—місцеві по-
датки.

Види 
податків

За характером 
платежів

За платниками 
податків

Податки 
з фізичних 

осіб

Прямі 
податки

Податки 
на майно

Загально-
державні 
податки

Податки 
з юридичних 

осіб

Непрямі 
податки

Податки 
на доходи

Місцеві 
податки

Податки 
з фізичних 

та юридичних 
осіб

За об’єктом  
оподаткування

За бюджетом, до якого 
надходять податки
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• Проаналізуйте витяг із Податкового кодексу України, порівняйте місцеві 
та загальнодержавні податки й збори та висловте свою думку, чому їх розподі
лено саме так.

З ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 8. Види податків та зборів

8.1.  В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.
8.2.  До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені цим Ко-
дексом і є обов’язковими до сплати на всій території України, крім випадків, пе-
редбачених цим Кодексом.
8.3.  До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до пере-
ліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями 
сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що 
створені згідно із законом та перспективним планом формування територій гро-
мад, у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних 
територіальних громад.

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

9.1.  До загальнодержавних належать такі податки та збори:
9.1.1.  податок на прибуток підприємств;
9.1.2.  податок на доходи фізичних осіб;
9.1.3.  податок на додану вартість;
9.1.4.  акцизний податок;
9.1.5.  екологічний податок;
9.1.6.  рентна плата;
9.1.7.  мито;

Стаття 10. Місцеві податки

10.1. До місцевих податків належать:
10.1.1. податок на майно;
10.1.2. єдиний податок.
10.2. До місцевих зборів належать:
10.2.1. збір за місця для паркування транспортних засобів;
10.2.2. туристичний збір.
10.3. Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок і податок на майно 
(у частині транспортного податку та плати за землю).
10.4. Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішу-
ють питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на 
майно (у частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та 
встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристич-
ного збору.
10.5. Установлення місцевих податків і зборів, не передбачених цим Кодексом, 
забороняється.

5.  Податок на доходи фізичних осіб
Найпоширенішимподатком,якийсплачуютьфізичніособи,єподатокнадо

ходи фізичних осіб. Платниками цього податку є фізичні особи (як громадяни
України,такііноземці),якіпроживаютьяквУкраїні,такізаїїмежами.Прицьому
особи,якіпроживаютьвУкраїні,сплачуютьподатокзбудьякихдоходів—отри
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манихівУкраїні,ізаїїмежами.Аті,хтопроживаєзамежамиУкраїни,сплачують
податкилишездоходів,отриманихнатериторіїУкраїни.

Приобрахуванніподаткувраховуютьсямайжевсівидидоходівгромадян—
заробітнаплата,авторськавинагорода,подарунки,доход,отриманийвідоренди
майна.Доходомвважаютьнавітьотриманіпрацівникомвідроботодавцячиін
шихосіббезоплатнежитло,майно,харчування,навітьзнайденийскарбтаотри
манийхабар.

Водночасневважаютьсядоходомдержавнаматеріальнатасоціальнадопо
мога—житловійіншісубсидіїабодотації,компенсації,винагородитастрахові
виплати,державніпреміїУкраїни,державністипендіїтанагороди.Необклада
єтьсяподаткомпенсіяабощомісячнедовічнеутримання;виплати,отриманіяк
відшкодування шкоди, завданої аварією на Чорнобильській атомній електро
станції;кошти,якіотримуєпрацівникнавідрядження,тощо.

Крімтого,платникподаткунадоходифізичнихосібмаєправоотриматитак
званийподатковийкредит.Цеозначає,щолюдинаможеповернутичастинупо
датків,зокрема,ізсум,яківонасплатилазасвоєнавчання,лікування,внесладо
благодійнихфондівчинеприбутковихорганізацій,витратиланапридбання(бу
дівництво)доступногожитла.Дляотриманняподатковогокредитуплатникмає
протягомроку,наступногозатим,коливінздійснивзазначенівиплати,подати
доподатковоїадміністраціїдеклараціюпродоходи,документи,якіпідтверджу
ютьвиплати,ізаявупроповерненняподатковогокредиту.

Длязабезпеченняоблікуплатниківподатків,належнихплатежів,контролюза
правильністюсплатиподатківтаотриманнямпередбаченихзаконодавствомпільг
запровадженоЄдинийреєстрфізичнихосіб.Будьякаособа,якапроживаєнатери
торіїУкраїни,незалежновідсвоговіку,громадянствайіншихобставин,маємож
ливістьзвернутисядоподатковоїадміністрації,пред’явитипаспортчисвідоцтво
пронародженнятаотриматиідентифікаційнийкод.Вінєунікальнимдлякожної
людинийсупроводжуєїїпротягомжиття.Цейкодпотрібенпривлаштуванніна
роботучивступівінститут,відкриттібанківськогорахункучидепозитутощо.

Римський імператор Веспасіан (69–79) запровадив податок на туалети (звід-
си походить відомий вислів «гроші не пахнуть»).
Правитель Галлії Ліциній Ліциан (308–324) розділив рік на 14 місяців, щоб 
кожного року отримувати два додаткових податки з підданих — податок 
сплачували щомісяця.
У Китаї в ІІ тис. до н. е. запровадили податок на сіль. Пізніше за допомогою 
цього податку римський консул Лівій повністю покрив видатки на другу пунічну 
війну. А в Індії британці довели ставку цього податку до 4 тисяч (!) відсотків від 
вартості товару.
У Візантії платили податок залежно від розмірів будинку. Тому його назвали 
податком на повітря.
У середньовічній Німеччині існував податок на вбивство: що більше вбивств 
не розкрила громада на своїй території за певний строк, то вищою була сума 
податку.
З 1660 р. мешканці Великої Британії майже 300 років сплачували податок на 
утримання королівського замку Філлінгхем, який насправді ніколи не існував. 
Такий податок придумав Карл II.

Тема 7. Податкова система України
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У Великій Британії в 1797–1798 рр. усі власники годинників щорічно сплачу-
вали в казну 5 шилінгів.
На початку XVIII ст. в Башкирії було запроваджено податок на очі. Сума зале-
жала від кольору очей: сірі оцінювали у 8 алтинів, чорні — 2–3 алтини (алтин 
у той час — 3 копійки).

6.  Спрощені системи оподаткування
У багатьох державах малий та середній бізнес є важливим чинником

формування бюджету, стабільності економіки та забезпечення зайнятості
працівників. Саме тому передбачаються спеціальні заходи підтримки мало
готасередньогобізнесу.Унашійкраїнітакожрозуміютьнеобхідністьтакої
підтримки. Одним із заходів підтримки малого та середнього бізнесу стало
запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для
суб’єктівмалогопідприємництва—єдиногоподаткутафіксованогосільсько
господарськогоподатку.

Законвизначаєвимогидлявіднесеннясуб’єктівпідприємницькоїдіяльнос
тідоплатниківєдиногоподатку.

Залежновідобсягівдоходівісферидіяльностідлясплатиєдиногоподатку
підприємцівподіляютьначотиригрупи.

Група 
єдиного 
податку 

Обсяг доходу,  
обмеження доходу

Вид діяльності 

Перша Фізичні особи–підприємці, обсяг 
доходу протягом календарного року 
не перевищує 300 000 грн;  
не використовують працю  
найманих осіб

Здійснюють лише роздрібний 
продаж товарів з торговельних 
місць на ринках та/або провадять 
господарську діяльність  
щодо надання побутових послуг 
населенню 

Друга Фізичні особи–підприємці, обсяг 
доходу протягом календарного 
року не перевищує 1 500 000 грн, не 
використовують працю найманих осіб 
або кількість осіб, які перебувають 
з ними в трудових відносинах, 
одночасно не перевищує 10 осіб

Здійснюють господарську 
діяльність щодо надання послуг,  
у тому числі побутових, платникам 
єдиного податку та/або 
населенню, виробництво та/або 
продаж товарів, діяльність у сфері 
ресторанного господарства

Третя Фізичні особи–підприємці та юридичні 
особи–суб’єкти господарювання  
будь-якої організаційно-правової 
форми, у яких протягом календарного 
року обсяг доходу не перевищує  
5 000 000 грн

—

Четверта

—

Сільськогосподарські 
товаровиробники, у яких 
частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 %.
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Законтакожустановлюєрядобмеженьщодосфердіяльності,уякихнемо
жутьпрацюватипідприємці,якібажаютьсплачуватиєдинийподаток.

Фіксованийсільськогосподарськийподатокповиненсприятирозвиткусіль
ськогосподарськихпідприємств.Сплачуватитакийподатокмаютьправопідпри
ємства,щозаймаютьсявиробництвом(вирощуванням),переробленнямізбутом
сільськогосподарської продукції, а також підприємства, які займаються розве
денням,вирощуваннямівиловомрибиувнутрішніхводоймах,уякихнеменше
75 % доходу отримано саме від сільськогосподарського виробництва. Фіксова
нийсільськогосподарськийподатокзаміняєподатокнаприбутокпідприємств,
плату(податок)заземлютадеякіінші.Прицьомурозмірфіксованогоподатку
встановлюєтьсязалежновідземельноїділянки,якоюкористуєтьсяплатник,іне
змінюєтьсяпротягомрокунезалежновідрезультатівгосподарськоїдіяльності.

7.  Відповідальність за порушення податкового законодавства
Кожен платник податків самостійно повинен обчислювати й сплачувати на

лежніподаткитазвітуватиподатковійадміністраціївустановленомузакономпо
рядку.Особи,виннівнесплатіподатків,можутьбутипритягнутідоадміністра
тивної,кримінальноїтафінансовоївідповідальностізаподатковіправопорушення.

Адміністративнавідповідальністьзаподатковіправопорушенняпередбачена
якштраф,застосовуєтьсяподатковимиорганамийнакладаєтьсяякнафізичних
осіб(громадян)—окремихплатниківподатків,такінакерівниківiбухгалтерів
платниківподатків—юридичнихосіб.Справипропорушенняподатковогоза
конодавства,якієадміністративнимиправопорушеннями,розглядаєначальник
державноїподатковоїінспекціїчийогозаступникзамісцемвчиненняправопо
рушення.

У разі скоєння більш тяжких правопорушень, які Кримінальним кодексом
Українивизначеноякзлочини,особапідлягаєкримінальнійвідповідальності.

• Ознайомтеся з витягами з Кодексу про адміністративні правопорушення 
та Кримінального кодексу України. Визначте податкові правопорушення, перед
бачені цими нормативними актами, і порівняйте їх.

З КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 163-1. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання ауди-
торських висновків

Відсутність податкового обліку, порушення керівниками й іншими посадовими 
особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ве-
дення податкового обліку (…) тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 
п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — тягнуть за со-
бою накладення штрафу в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-2. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на пе-
рерахування належних до сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

Неподання або несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ 
та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків 
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і зборів (обов’язкових платежів) тягне за собою накладення штрафу на посадових 
осіб у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою 
накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до п’ятнадцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 163-3. Невиконання законних вимог посадових осіб органів доходів і зборів

Невиконання керівниками й іншими посадовими особами підприємств, установ, 
організацій, уключаючи установи Національного банку України, комерційні банки 
й інші фінансово-кредитні установи, законних вимог посадових осіб органів до-
ходів і зборів, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від 
п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою 
накладення штрафу в розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

Стаття 163-4. Порушення порядку утримання та перерахування податку на до-
ходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи

Неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізич-
них осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи 
фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випад-
ків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або 
несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою 
формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або на-
кладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також 
на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від двох до трьох 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року 
було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою 
накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а та-
кож на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності в розмірі від трьох до 
п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що вхо-
дять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчине-
не службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми 
власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення 
юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо 
ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільо-
вих фондів коштів у значних розмірах, — карається штрафом від однієї тисячі до 
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням пра-
ва обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони 
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових 
фондів коштів у великих розмірах, караються штрафом від двох тисяч до трьох 
тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обі-
ймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, 
раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), 
або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи держав-
них цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, караються штрафом від 
п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
4. Особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або  
діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненад-
ходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих 
розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до 
притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов’язкові 
платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою 
(фінансові санкції, пеня) (…)
Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законо-
давством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром ко-
штів слід розуміти суми податків, зборів та інших обов’язкових платежів, які в три ти-
сячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми 
податків, зборів, інших обов’язкових платежів, які в п’ять тисяч і більше разів переви-
щують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Важливозазначити,щоподатковіпорушення,зокреманеповнасплатаподат
ків,зборів,іншихобов’язковихплатежів,тягнутьзасобоювідповідальністьна
вітьтоді,якщопорушеннясталосячерезпомилковезастосуваннязаконодавства,
недбалість,недосвідченістьчирозрахунковупомилку.

Уцьомувипадкуособуможебутипритягнутодофінансовоївідповідальності.
Прицьомусуб’єктомфінансовоївідповідальностієнелишефізичні,айюридичні
особи.ПорядокнакладанняфінансовихсанкційрегулюєтьсязаконамиУкраїни.
Західфінансовоївідповідальностімаєнаметінелишепокаранняправопорушни
ків,айкомпенсаціюмайновихвтратбюджетівідержавнихцільовихфондівуна
слідокненадходженняабонесвоєчасногонадходженняподатківізборів.

Такавідповідальністьпередбачена,зокрема,занесвоєчаснуреєстраціюосо
би,яказобов’язаназареєструватисяякплатникподатків,запорушенняплатни
комподатківправилоподаткуваннятощо.

Якзахідфінансовоївідповідальностізаконодавствопередбачаєплатууфік
сованійсуміяквідсотоквідсумиподатковогозобов’язанняабопеню,щосплачу
єтьсявразінесвоєчасноїсплатиподатків.

Ці санкції накладаються контролюючими органами, а в окремих випадках
самостійнонараховуютьсяйсплачуютьсяплатникомподатків.Рішенняпроза
стосуваннятастягненняфінансовихсанкційзанаслідкамирозглядуматеріалів
перевіркиприймаєкерівникподатковогооргануабойогозаступник.

 Бюджетна система, бюджет, податок.

1.  Поясніть поняття «бюджетна система», «бюджет», «податок». 
2.  Наведіть приклади податків, які належать до різних видів.
3.  Які права й обов’язки мають платники податків?

!
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4*.  Висловте свою думку щодо позитивних і негативних наслідків зменшення або, 
навпаки, збільшення податків.

5*.  Висловте свою думку щодо доцільності скасування чи зміни існуючих податків 
або запровадження нових.

6.  Дізнайтеся, які податки сплачують ваші батьки, родичі чи знайомі.
7.  Які місцеві податки встановлено у вашому населеному пункті?
8.   Обґрунтуйте важливість існування податків для існування держави. Висловте 

дум ку щодо можливих наслідків зникнення податків.
9.  Які види відповідальності передбачено для порушників податкового законодав-

ства? 

Тема 8  ЗАКОНОДАВСТВО ПРО БАНКИ ТА БАНКІВСЬКУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ

§ 11.   Банківське право України

1.  Банківська система України
Важливу роль в економіці будь

якоїсучасноїдержавивідіграютьбанки.
Безнихнеможливенормальнефункці
онуваннягрошовоїсистеми,вонизабез
печуютьрухфінансів,взаєморозрахун
кипідприємств,організаційтаустанов.

Порядокфункціонуваннябанківв
УкраїнівизначаєЗаконУкраїни«Про
банкитабанківськудіяльність».

ВУкраїні існуєрозвинутабанків
ськасистема.ДоїїскладувходятьНа
ціональнийбанкУкраїнийіншібанки,
філіїіноземнихбанків,якіствореніта
діютьнатериторіїУкраїнивідповідно
дозаконодавства.

Особливе місце в банківській системі України посідає Національний банк
України.ЙогодіяльністьрегулюєспеціальнийЗакон«ПроНаціональнийбанк
України».

Національний банк України є центральним банком України, особливим 
центральним органом державного управління.

Навідмінувідіншихбанків,отриманняприбуткунеєметоюдіяльностіНаціо
нального банку України. Відповідно до Конституції України, основною функці
єю Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці
України.Крімтого,самеНаціональнийбанкУкраїниздійснюєемісіюукраїнських
грошей, тобто випускає в обіг гроші (у цьому він є монополістом), установлює 
для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку та 
звітності, захисту інформації, коштів і майна; здійснює нагляд за діяльністю всіх 
інших банків. Саме Національний банк України накопичує та зберігає золотова
лютні резерви України.

  

НаціональнийбанкУкраїни
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Ураховуючи надзвичайно важливу
рольНаціональногобанкуврозвиткуеко
номікидержави,уньомустворюєтьсяРада
Національного банку, половину складу
якоїпризначаєПрезидентУкраїни,аполо
винуобираєВерховнаРадаУкраїнистро
комнасімроків.Безпосереднєповсякден
не управління діяльністю Національного
банкуУкраїниздійснюютьправліннябан
ку та його голова. Голову Національно
гобанкуУкраїнипризначаєВерховнаРадаУкраїнизаподаннямПрезидента
Українистрокомнасімроків,вінможезайматицюпосадунебільше,ніждва
строки поспіль. Саме голова Національного банку України керує діяльністю
банкутанесеодноосібнувідповідальністьзайогодіяльністьпередпарламен
томіПрезидентомУкраїни.

 2.  Банки в Україні

ОсновноюланкоюбанківськоїсистемиУкраїниєкомерційнібанки.

Банк — це юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має ви
ключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до 
Державного реєстру банків. 

Самебанкимаютьправоздійснюватизалученняувкладигрошовихкоштів
фізичнихтаюридичнихосібірозміщенняцихкоштіввідсвогоімені,навласних
умовахінавласнийризик,відкриватитавестибанківськірахункифізичнихта
юридичнихосіб.

Середбанків,якііснуютьвУкраїні,єуніверсальнітаспеціалізовані.Універ-
сальні банки мають право проводити різноманітні фінансові операції, а спеціа-
лізовані банки здійснюють операції переважно в одному з напрямів фінансової
діяльності—ощадні,інвестиційні,іпотечні,розрахункові.

Останнімчасомчималобанківвипускаютьпластиковіплатіжнікартки,яки
мивласникиможутьрозраховуватисявмагазинах,закладаххарчування,наавто
заправнихстанціях,черезмережуІнтернеттощо.Банк
здійснюєтакзванекасовеобслуговуванняпідприємств
таорганізацій:упередбаченихзакономвипадкахзаза
явками клієнтів видає готівкові кошти та приймає їх,
зокремавпідприємствторгівлі—здійснюєінкасацію.

Банксамостійновизначаєнапрямисвоєїдіяльнос
тійспеціалізаціюзавидамиоперацій.БанкивУкраїні
підлягаютьобов’язковійреєстрації,якуздійснюєНа
ціональнийбанкУкраїни,арозпочинатиздійснювати
банківськіопераціїмаютьправолишепісляотриман
няліцензіїнаних.

Банк має право проводити різноманітні операції.
Основнізних—веденняпоточнихрахунківклієнтів,
переказгрошовихкоштівзцихрахунків і зарахуван

Обслуговуванняклієнтів
черезбанкомат

Банкнотазнайбільшимниніноміналом.
Управомуверхньомукуті—підпис

головиНаціональногобанкуУкраїни
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някоштівнаних.Важливезначеннямаєпри
йняттядепозитів(вкладів)відюридичнихіфі
зичнихосіб.Прицьомуособаукладаєдоговір
з банком, віддає йому гроші на зберігання та
отримуєпередбаченівідсотки.

Банки мають право здійснювати операції
з валютними цінностями (іноземними гроши
ма), випускати власні цінні папери або купу
ватитапродаватицінніпаперизадорученням
клієнтів.Убагатьохбанкахіснуютьсейфидля
зберігання цінностей та документів, які може
орендуватибудьякаособа.

Водночас закон забороняє банкам здійснювати торгівлю (крім реалізації
пам’ятних, ювілейних монет), займатися виробництвом, здійснювати страхову
діяльність.

3.  Банківська таємниця
Традиційнимправиломдіяльностібанківубільшостідержавсвітуєзбережен

нябанківськоїтаємниці.Банкинемаютьправарозголошувативідомостіпроклі
єнтів,щосталиїмвідомимивпроцесіїхньогообслуговування.Так,вонинемають
праварозголошувативідомостіпробанківськірахункиклієнтівтаїхнійстан,опе
рації,щоздійснювалися.Банківськоютаємницеютакожєінформаціяпросистему
охоронибанків,прокоди,якізастосовуютьсядлязахистуінформації,тощо.

Збереженнябанківськоїтаємницієнелишеправом,айобов’язкомкожної
банківськоїустанови.Працівникибанків,улаштовуючисьнароботу,берутьна
себезобов’язанняпронерозголошеннябанківськоїтаємниці.

Водночас закон передбачає випадки, коли банківська таємниця може бути
розкритабанком.Дотакихвипадків,зокрема,належатьвимогачирішеннясуду,
органів,якіпроводятьслідство(поліція,СБУ,прокуратура).Отримати інфор
мацію,якаєбанківськоютаємницею,можутьподатковіоргани,атакождержавні
виконавці(якізабезпечуютьвиконаннярішеньсудівізмайновихпитань).При
цьомуінформація,якправило,надаєтьсяпроконкретнуособу,уразіпроведення
щодонеїрозслідуваннячиперевірки.

4.  Банківський нагляд. Ліквідація банків
Длятогощобубезпечитивкладиклієнтівбан

ківтаїхнікошти,якізнаходятьсянабанківських
рахунках, забезпечити стабільність банківської
системи, в Україні створено систему банківсько
го нагляду. Його здійснює Національний банк
України щодо всіх банків нашої держави. У разі
виявлення порушень законодавства банківською
установоюдобанкуможебутизастосованозасо
бивпливу.НаціональнийбанкУкраїнимаєправо
зробити письмове застереження та вимагати від
банку чи його посадових осіб припинити пору

Роботазклієнтамибанку

Банківськісейфидлязберіган
нядокументівікоштовностей
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шеннятавжитинеобхіднізаходидлявиправленняситуації.Національнийбанк
Україниможевимагатискликатизагальнізбориучасниківабокерівнихорганів
банку,розробититаприйнятипрограмуфінансовогооздоровленнячипланреор
ганізаціїбанку.ВокремихвипадкахНаціональнийбанкможевстановитидлябан
купідвищеніекономічнінормативи(нормарезервуваннякоштів,обмеженняобся
гукредитів,якіможенадаватибанк,тощо),заборонитиабообмежитиздійснення
банкомокремихопераційабонакластиштрафнабанкчийогокерівників.Націо
нальнийбанкмаєправотимчасововідсторонитизісвоїхпосадпрацівниківбанку.

Крайнімизаходамивпливунабанкєпримусовареорганізаціябанкучипри
значеннявбанктимчасовоїадміністрації,навітьвідкликанняліцензії,щоавто
матичнопризводитьдопочаткупроцедуриліквідаціїбанку.Можливетакожза
провадженнявбанкуособливогорежимуконтролюзайогодіяльністю.

Тимчасоваадміністраціяпризначаєтьсявбанкувипадку,коливиникаєза
грозайогодіяльності,банкрутства,коливіннемаєможливостівиконуватисвої
функції. Тимчасовим адміністратором призначається спеціаліст банківської
справи,якиймаєвідповіднуліцензію,аленемаєстосункудобанку,уякомуви
никлипроблеми.Післяпризначеннятимчасовогоадміністраторасамевінздій
снює керівництво банком. Завдання тимчасового адміністратора — ужити всі
можливізаходидляфінансовогооздоровленнябанку,відновленняйогоплато
спроможностітанормальноїроботи.

На час, коли в банку запроваджено тимчасову адміністрацію, запроваджу
єтьсямораторійназадоволеннявимогтих,передкимбанкмаєпевніфінансові
зобов’язання(зокрема,вкладників).

Якібудьякаорганізація,банкможебутиліквідованийзініціатививласників
банкуабозаініціативоюНаціональногобанкуУкраїни.Крімтого,рішенняпролік
відаціюможебутиприйнятовсудовомупорядкувразінеплатоспроможностібанку.

Уразіліквідаціїбанкуйнеможливостівиконаннянимсвоїхзобов’язаньфі
зичнимособам,якімаливкладивцьомубанку,здійснюєтьсяповерненнякоштів
зарахунокФондугарантуваннявкладівфізичнихосіб.Цейфондформуєтьсяз
внесківбанківімаєгарантуватизбереженнякоштівгромадян.

Банківська система України, банківська таємниця, банк, тимчасова  
адміністрація.

1.  Поясніть поняття «банківська система України», «банківська таємниця», «банк», 
«тимчасова адміністрація».

2.  Визначте основні елементи банківської системи України.
3.  Які функції виконує Національний банк України?
4.  Назвіть основні операції, які виконують банки.
5.  Які заходи можуть бути вжиті до банку, який порушує вимоги законодавства?
6.   Якими банківськими операціями вам доводилося користуватися? Які з них ви 

вважаєте найбільш необхідними?
7*.  Висловте думку щодо того, яку роль відіграють банки в житті держави.
8*.  Уявіть собі, що в Україні призначено референдум щодо скасування банківської 

таємниці. Висловте аргументи «за» чи «проти» її скасування. 

У засобах масової інформації знайдіть повідомлення про злочини, які сталися у ва-
шій місцевості.

!
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ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ
Перевірте себе

1.  Поясніть поняття «адміністративне правопорушення», «публічна служба», «бюджет», 
«податок».

2.  Дайте характеристику адміністративних стягнень.
3.  Поясніть, у чому полягають особливості трудової діяльності та трудових правовідносин 

державних службовців.
4.  Наведіть приклади адміністративних правопорушень і визначте, яку відповідальність за 

них може понести особа.
5.  Як здійснюється адміністративне провадження?
6.  Охарактеризуйте особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.
7.  Які банківські операції та угоди вам відомі, якими з них вам доводилося користуватися?
8.  Складіть схему «Види податків в Україні».
9*.  Висловте свою думку щодо шляхів удосконалення податкової системи України.

10*.  Висловте свою думку щодо доцільності розширення або звуження переліку діянь, які 
вважаються адміністративними правопорушеннями.

11.  Порівняйте: скаргу, заяву та пропозицію громадянина; загальнодержавні та місцеві по-
датки.

Тестові завдання
1.  Визначте, з якого віку особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності
 А  з 12 років 
 Б  з 14 років
 В  з 15 років

 Г   з 16 років
Д  з 18 років

2.   Визначте, яке (які) з адміністративних стягнень може (можуть) бути накладено (накла-
дені) лише судом

 А  штраф
 Б  попередження
 В  адміністративний арешт
 Г  позбавлення спеціального права
 Д  оплатне вилучення предмета правопорушення

3.  Визначте, яким може бути максимальний строк адміністративного арешту
 А   5 діб
 Б  10 діб
 В  15 діб

 Г  1 місяць
Д  1 рік

4.  Визначте, який податок є непрямим
 А  земельний податок
 Б  податок на додану вартість
 В  податок на доходи фізичних осіб
 Г   податок на прибуток підприємств
 Д  податок на власників транспортних засобів

5.  Визначте, яке діяння є адміністративним правопорушенням
 А  ухилення від сплати податків у великих розмірах
 Б  несвоєчасна сплата відсотків за кредитом 
 В  перехід вулиці на червоний сигнал світлофора
 Г  розбійний напад
 Д  неявка на роботу державного службовця без поважної причини
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§ 12.    Поняття кримінального права та принципи 
кримінального права

1.  Поняття «кримінальне право»
Історіялюдствазнаєчималоприкладівстрашнихзлочинів—убивств,зради,

пограбувань,терористичнихактівтощо.Здавніхдавенсуспільствотадержава
намагалисякаратилюдей,якіїхскоїли,визначалимірувідповідальностізаскоє
нізлочини.Поступовоцінормистворилицілугалузьправа.

Галузь права, сукупність правових норм, якими встановлюються засади 
кримінальної відповідальності, види злочинів і покарання за їх вчинен
ня, називають кримінальним правом. 

Ця галузь права належить до публічного права. Більшість норм цієї галу
зі є нормамизаборонами й викладені в Кримінальному кодексі України, який
єджереломкримінальногоправавнашійдержаві.Головнимзавданнямкримі
нальногоправаєвиконанняохоронноїфункції—захисттаохороналюдини, її
життяйздоров’я,правісвобод,суспільноголадудержави,власності,громадсько
гопорядкутощо.Водночаскримінальнеправовиконуєфункціюпопередження
(превенції), регулятивну та виховну
функції.

Предметом регулювання кримі
нального права є суспільні відноси
ни,яківиникаютьунаслідокскоєння
злочинутавідповідальностізанього.
Провідним методом кримінального
права є імперативний метод, який
передбачаєнерівністьучасниківпра
вовідносин, участь у них державних
органів, можливість застосування
примусу, абсолютну визначеність

  

І. Білібін.Cудзачасів«Руськоїправди»
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норм поведінки учасників правовідносин. Особливістю методу кримінального
праваєзастосуваннящодоправопорушникакримінальнихпокарань.

Як і будьяке право, кримінальне право регулює відповідні правовідносини.
Особливістюкримінальнихправовідносинєте,щооднимзучасниківкриміналь
нихправовідносинобов’язковоєдержава,іншим—особа,якавчинилазлочин.

2.  Кримінальний кодекс України

Кримінальний кодекс України — систематизований законодавчий акт, 
що визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинними та які по
карання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

НинішнійКримінальнийкодексУкраїнидієз1вересня2001р.Вінсклада
єтьсяздвохчастин—ЗагальноїтаОсобливої.

УЗагальній частині містятьсяхарактеристикапринципівкримінальногопра
ва,йогозавдання,загальніположенняпрозлочинтайогосклад,переліквидів
покарань,визначаютьсяпоняття«співучасть»,«множинністьзлочинів»,«обста
вини,яківиключаютьзлочинністьдіяння».ПрицьомуположенняЗагальноїчас
тиникодексустосуютьсябудьякогозлочину.

ВОсобливій частині міститьсяхарактеристикаокремихзлочинівівизначено
покарання,якіможутьбутизанихпризначені.Особливачастинамаєдвадцять
розділів, у кожному з яких характеризуються злочини, що посягають на пев
нийвидсуспільнихвідносин.Середнихєзлочини,спрямованіпротижиттята
здоров’яособи,основнаціональноїбезпекиУкраїни,противиборчих,трудових
та іншихособистихправлюдинийгромадянина, громадськогопорядкутамо
ральностітощо.

Відповідно до статті 1 Кримінального кодексу України, його завданнями є
«правовезабезпеченняохорониправісвободлюдиниігромадянина,власності,
громадськогопорядкутагромадськоїбезпеки,довкілля,конституційногоустрою
Українивідзлочиннихпосягань,забезпеченнямируйбезпекилюдства,атакож
запобіганнязлочинам».

3.  Принципи кримінального права 
Принципикримінальногоправаможнаподілитиназагальнітаспеціальні.

Загальнимиєті,якіпритаманнінелишекримінальному,айіншимгалузямпра
ва,—законність,рівністьгромадянпередзаконом,невідворотністьвідповідаль
ності,справедливості,гуманізмутадемократизму.

Разомзнимидіютьспеціальні,притаманнісамекримінальномуправу,прин
ципи.

Принцип законодавчого визначення злочину передбачає, що кримінальна
відповідальність може настати тільки за дії, прямо передбачені Кримінальним
кодексом.Прицьомувикористанняаналогіївкримінальномуправіпрямозабо
ронено.

Принципособистої відповідальностіпередбачає,щоособавідповідаєлише
завласнідії,якіпорушуютьзакон.

Відповіднодопринципувинної відповідальності,необхідноюумовоюпри
тягненнядокримінальноївідповідальностієнаявністьвини—умисноїабоне
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обережної.Завідсутностівинийтиметьсяпроказус,якийнепередбачаєвідпо
відальності.

Особаможевідповідатилишезатідії,яківонаусвідомлювала,—уцьомупо
лягаєпринципсуб’єктивної осудності.

Уразі,колиособавчиниладекількаправопорушень,усівонимаютьбутипо
ставленіїйувину,усімаютьбутиврахованіприпризначенніпокарання.Самеце
передбачаєпринципповної відповідальності.

Інодіприрозглядікримінальноїсправивдіяхправопорушникавиявляютьяк
пом’якшуючі,такіобтяжуючіобставини.Уцьомувипадкудієпринциппереваги 
пом’якшуючих відповідальність обставин.

Принцип більшої караності групового злочину означає, що в разі, коли в
скоєннізлочинубереучастьдекількаосіб,відповідальністьпідвищується,адже
такийзлочинвважаєтьсябільшсуспільнонебезпечним.

Принципомкримінальногоправаєтакожпринципповного відшкодування 
заподіяної злочином шкоди.Правопорушникмаєнелишевідбутипризначене
судомпокарання,айвідшкодуватизавданупотерпілим,державішкодувповно
муобсязі.

Важливим, з точки зору гуманності права, є принцип економії криміналь-
ної репресії,згіднозякимвинуватцюзлочинумаєбутипризначенопокарання,
необхіднетадостатнєдляйоговиправлення.Крімтого,цейпринциппередбачає
криміналізаціюлишенайнебезпечнішихправопорушеньідекриміналізацію(ви
знання такими, що не є кримінальними злочинами) тих діянь, небезпека яких
суттєвозменшиласятанепотребуєзастосуваннязасобівкримінальногоправа.

4.  Чинність Кримінального кодексу України
ВажливезначеннямаєвизначеннямеждіїКримінальногокодексуУкраїни.

Цімежівизначаютьсявпросторі,зачасомдіїтазаколомосіб,якіможутьбути
притягнутідовідповідальності.

• Ознайомтеся з витягом із Кримінального кодексу України та визначте межі 
дії Кримінального кодексу України в часі та просторі.

З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

1.  Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з 
дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачене самим законом, 
але не раніше дня його опублікування.
2.  Злочинність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння ви-
значаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення 
цього діяння.
3.  Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої за-
коном про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі

1.  Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, 
пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище 
особи, має зворотну дію в часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні 
діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають 
покарання або відбули покарання, але мають судимість.
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2.  Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, 
посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище 
особи, не має зворотної дії в часі (...).

Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчи-
нених на території України

1.  Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній від-
повідальності за цим Кодексом.
2.  Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, 
продовжено, закінчено або припинено на території України.
3.  Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його виконавець або 
хоча б один із співучасників діяв на території України. 

Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчи-
нених громадянами України або особами без громадянства за межами України

1.  Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в 
Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідаль-
ності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2.  Якщо особи, зазначені в частині першій цієї статті, за вчинені злочини зазнали 
кримінального покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в 
Україні до кримінальної відповідальності за ці злочини.

Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчи-
нених іноземцями або особами без громадянства за межами України

Іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які 
вчинили злочини за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Ко-
дексом у випадках, передбачених міжнародними договорами, або якщо вони 
вчинили передбачені цим Кодексом тяжкі або особливо тяжкі злочини проти прав 
і свобод громадян України або інтересів України.

Отже,діїособиоцінюютьсявідповіднодозакону,якийдіявначасздійснен
нязлочину.Кримінальнийзаконнемаєзворотноїсили,тобтонеможезасто
совуватисящододій,якібулискоєніранішейогоприйняття,увипадку,коли
вінзапроваджуєкримінальнувідповідальністьзановідіяння,посилюєвідпо
відальність,віншийспосібпогіршуєстанособи,якавчинилаправопорушення.
Проте у випадку, коли кримінальний закон пом’якшує відповідальність або ж

скасовує її, такий закон має зворотну
силу.Так,учинномуКримінальномуко
дексіУкраїни,навідмінувідКриміналь
ногокодексу1960р.,наклептаобразане
визнаються злочином, отже, з набуттям
ним чинності було припинено всі кри
мінальні справи щодо цих дій, а особи,
засудженізацідіїраніше,булизвільне
ні від покарання — закону було надано
зворотнусилу.І,навпаки,хочавновому
кодексі було передбачено кримінальну
відповідальність за перешкоджання за
конній діяльності журналістів, ті, хто

Наукраїнськомувійськовомукораблі,
дебвіннезнаходився,дієКриміналь

нийкодексУкраїни
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вчинивподібнедіяннядонабуттякодексомчинності,немоглибутипритягнуті
докримінальноївідповідальності.

Кримінальнийкодексвизначає,щодовідповідальностіпритягаютьсяособи,
якіздійснилизлочиннатериторіїУкраїни.Прицьомуважливозазначити,щоте
риторієюнашоїдержавивважаютьсянелишесуша,надратаповітрянийпростір
умежахдержавнихкордонівУкраїни,айтакзванітериторіальніводи—мор
ськийпростірумежах12мильвідукраїнськогоузбережжя,невійськовісудна
талітакипідпрапоромУкраїни,коливонизнаходятьсявнейтральнихводах—
позамежамитериторіальнихводіноземнихдержав,атакожвійськовікораблі
талітальніапаратиУкраїни,дебвонинезнаходилися.Кримінальнийкодекс
України діє також на території українських дипломатичних представництв в
іноземнихдержавах.

З іншогобоку,діяКримінальногокодексуУкраїнипоширюєтьсянаневій
ськовісуднаіншихдержав,якізнаходятьсявтериторіальнихводахУкраїни.

До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті як громадяни
України,такігромадяниіншихдержавтаособибезгромадянства,яківчинили
злочининатериторіїУкраїни.Винятокстановлятьдипломатиіноземнихдержав,
якімаютьтакзванийдипломатичнийімунітет.Заскоєнідіяннядипломативід
повідаютьзазаконамисвоєїдержави.Існуєєдинийзахід,якийможебутизасто
сованийщодонихвУкраїні,—оголошенняїхперсоноюнонграта(небажаною
особою),післячоговонимаютьзалишитидержаву.

Вокремихвипадкахможливепритягненнядокримінальноївідповідальності
зазлочини,скоєнізамежаминашоїдержави.Уявімо,щогромадянинУкраїнипід
часперебуваннявПольщіразомзісвоєюприятелькою—громадянкоюПольщі
скоїли крадіжку, після чого вони виїхали в Україну. Пізніше польська поліція
розкрилазлочиніповідомилапроцеукраїнськихколег,якійзатрималивинних.
УцьомувипадкугромадянинУкраїниможебутипритягнутийдовідповідаль
ності, згідно з Кримінальним кодексом України (адже громадянин України не
може бути виданий іншій державі, а крадіжка визнається злочином не лише в
Польщі,айвУкраїні),аотйогоспільниця—громадянкаПольщі—можебути
виданаПольщідляпритягненнятамдовідповідальності.

Наукраїнськомуцивільномусудні,щознахо
дитьсявтериторіальнихводахУкраїниабов
нейтральнихводах,дієКримінальнийкодекс

України

Натериторіїукраїнськогопосольства
дієКримінальнийкодексУкраїни
(Посольство України в Казах стані,  

м. Астана)
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Кримінальне право, Кримінальний кодекс України, зворотна сила закону.

1.  Дайте характеристику предмету та методу кримінального права.
2.  Доведіть, що кримінальне право належить до галузей публічного права.
3.  Назвіть і поясніть принципи кримінального права. 
4.  Дайте загальну характеристику Кримінального кодексу України.
5.  Визначте основні завдання Кримінального кодексу України.
6.  Хто, згідно з Кримінальним кодексом України, не може бути притягнутий до від-

повідальності за злочини, вчинені на території нашої держави? 
7.  Порівняйте кримінальний злочин та адміністративний проступок. 
8.  Охарактеризуйте чинність Кримінального кодексу України за територією, часом 

і колом осіб.
9.  Визначте, у яких із зазначених випадків винних буде притягнуто до відповідаль-

ності за Кримінальним кодексом України.
а) Громадяни України та Молдови вчинили крадіжку в м. Одесі й були затримані 
поліцією;
б) громадянка Вірменії на території Туреччини скоїла вбивство та була затрима-
на поліцією України;
в) дипломат американського посольства в Україні в центрі Києва порушив Правила 
дорожнього руху та збив пішохода, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень;
г) на борту українського круїзного судна, яке стояло в порту Пірей (Греція), ско-
єно вбивство.

Тема 10    ЗЛОЧИН

§ 13.   Поняття та склад злочину

1.  Поняття та ознаки злочину
Однимізнайважливішихпонятькримінальногоправаєпоняття«злочин».

Злочин — це суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), 
передбачене Кримінальним кодексом України, скоєне особою, яка 
може нести відповідальність за нього (суб’єктом злочину).

Злочинмаєпевніознаки.Передусімзлочин—цедіяння,передбаченеКри
мінальним кодексом України, яке є протиправним. Якщо скоєне особою не
збігаєтьсязописом,щоміститьсявкодексі,вононеможевважатисязлочином.
ПрицьомуКримінальнийкодексУкраїнипередбачаєвідповідальністьзаскоєне,
можливістьзастосуваннякримінальногопокарання. Іншимисловами,ознакою
злочинуєкараність.Злочинєсуспільно небезпечним діянням.Цеозначає,що
скоєне діяння завдає певної шкоди або ж створює потенційну небезпеку такої
шкоди.Прицьомуобов’язковоюознакоюєвинність особи.Цеозначає,щозло
чиномєлишедіяння,уякомунаявнавинаправопорушника.Якщопевнідіїзав
далишкодисуспільнимвідносинам,однаквонисталинаслідкомневиннихдій
певноїособи,анаслідкомстихійноголиха,непередбачуванихобставинтощо,то
немаєсамогозлочину.Уявімо,щовнаслідоктривалихдощівпошкодженозаліз
ничну колію, при цьому пошкодження сталося після щоденної перевірки колії

!
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працівникамизалізниці.Машиністнемавможливостівчаснопобачитипошко
дженіколії.Унаслідокцьогопотягзійшовзрейок,вагониталокомотивбулипо
шкоджені,адекількалюдейотрималитілесніушкодження.Хочавнаслідокподії
завданошкоду,однаквинижодноїособивтому,щосталося,немає—отже,ізло
чинувцьомувипадкунебуло.

Звернітьувагунате,щозлочинможебутискоєнийякшляхомдії,такібез
діяльності.Скажімо,крадіжкучизґвалтуванняскоюютьлишешляхомактивних
дій, а от ухилення від сплати податків чи залишення в небезпеці можуть бути
скоєні шляхом бездіяльності, коли людина не робить дій, які мала б зробити.
Саметомуувизначеннізлочинузастосовуєтьсяпоняття«діяння».

Щеоднієюознакоюзлочинуєте,щовінмаємісцелишетоді,колискоєний осо-
бою, яка може нести за нього відповідальність.Отже,якщозлочинздійснений
особою,яказавікомчиіншимиобставинаминеможебутипритягнутадовідпові
дальності,тойпрозлочиннейдеться.Устатті11КримінальногокодексуУкраїни
визначено,що«неєзлочиномдіяабобездіяльність,якахочаформальноймістить
ознакибудьякогодіяння,передбаченогоцимКодексом,алечерезмалозначність
нестановитьсуспільноїнебезпеки,тобтонезаподіялайнемоглазаподіятиістот
ноїшкодифізичнійчиюридичнійособі,суспільствуабодержаві».Навітьякщов
діяннієвсіформальніознакизлочину,алевінємалозначним,ненесесуттєвоїне
безпеки,товиннийнебудепритягнутийзаньогодовідповідальності.

Злочини й адміністративні правопорушення є дуже подібними за багатьма
ознаками.Основноювідмінністюміжнимиєступіньсуспільноїнебезпеки.Хочав
обохвипадкахсуспільнимвідносинамзавдаєтьсяшкода—моральна,матеріальна,
фізична,однакунаслідокзлочинузавдаєтьсянабагатобільшашкода,суспільнане
безпеканабагатовища.Так,крадіжказалежновідрозмірузавданоїшкодиєабоад
міністративнимправопорушенням(дрібноюкрадіжкою),абожзлочином(крадіж
кою).ТаксамопорушенняПравилдорожньогорухузалежновіднаслідківможе
вважатисяабоадміністративнимправопорушенням,абозлочином.

2.  Види злочинів
НиніКримінальнийкодексУкраїнипередбачаєпонад200різнихзлочинів.

Виникаєнеобхідністькласифікаціїзлочинівзапевнимиознаками.
КримінальнийкодексУкраїнипередбачаєкласифікаціюзлочинів за рівнем 

їхньої тяжкості.

Види 
злочинів

Середньої 
тяжкості

Невеликої 
тяжкості

Тяжкі Особливо тяжкі

Критеріємналежностізлочинудопевногорівнятяжкостієможливепокарання
занього.Прицьомуйдетьсянепрореальнопризначенепокараннязаконкретний
злочинконкретнійособі,апромаксимальнепокарання,передбаченекодексомза
цейзлочин.Злочин,заякийможебутипризначенепокараннянебільше2років
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позбавленняволіабоіншіменшсуворіпокарання,уважаєтьсязлочиномневели-
кої тяжкості.Якщозазлочинможебутипризначенепокараннянебільше5ро
ків позбавлення волі, він уважається злочином середньої тяжкості, не більше
10років—тяжким злочином.Якщожзазлочинможебутипризначенепокарання
понад10роківпозбавленняволіабодовічнепозбавленняволі,вінуважаєтьсяособ-
ливо тяжким.Належністьзлочинудопевноїкатегоріїзалежновідйоготяжкості
маєвеликезначеннядлявизначеннярежимупокарання,можливостіпризначення
покараннязвипробуванням,достроковогозвільнення,застосуванняамністіїтощо.

Крім того, злочини поділяють залежно від того, на які суспільні відносини
вонипосягають.Самезацимкритеріємздійсненорозподілзлочинівзарозділами
ОсобливоїчастиниКримінальногокодексуУкраїни.

Кримінальний кодекс України передбачає такі види злочинів за об’єктами
посягання:

1.ЗлочинипротиосновнаціональноїбезпекиУкраїни.
2.Злочинипротижиттятаздоров’яособи.
3.Злочинипротиволі,честітагідностіособи.
4.Злочинипротистатевоїсвободитастатевоїнедоторканностіособи.
5.Злочинипротивиборчих,трудовихтаіншихособистихправісвободлю

динитагромадянина.
6.Злочинипротивласності.
7.Злочиниусферігосподарськоїдіяльності.
8.Злочинипротидовкілля.
9.Злочинипротигромадськоїбезпеки.

10.Злочинипротибезпекивиробництва.
11.Злочинипротибезпекирухуйексплуатаціїтранспорту.
12.Злочинипротигромадськоїбезпекитаморальності.
13.Злочиниусферіобігунаркотичнихзасобів,психотропнихречовин,їхніхана

логівабопрекурсорівтаіншізлочини,якізавдаютьшкодиздоров’юнаселення.
14.Злочиниусферіохоронидержавноїтаємниці,недоторканностідержавних

кордонів,забезпеченняпризовутамобілізації.
15.Злочинипротиавторитетуорганівдержавноївлади,органівмісцевогоса

моврядуваннятаоб’єднаньгромадян.
16.Злочини у сфері використання електроннообчислювальних машин

(комп’ютерів),системікомп’ютернихмереж.
17.Злочиниусферіслужбовоїдіяльності.
18.Злочинипротиправосуддя.
19.Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (вій

ськовізлочини).
20.Злочинипротимиру,безпекилюдстватаміжнародногоправопорядку.

Існуютьідеякііншіваріантикласифікаціїзлочинів.

3.  Склад злочину. Суб’єкт та об’єкт злочину
Однимізважливихпонятькримінальногоправає«складзлочину».Цепо

няття допомагає визначити, який злочин скоєно, дати кваліфікацію діяння.
Складзлочинувключаєчотириелементи— суб’єкт злочину, об’єкт злочину, 
суб’єктивна сторона злочину, об’єктивна сторона злочину.
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Суб’єкт злочину — фізична осудна особа, яка вчинила злочин у віці, 
коли може наставати кримінальна відповідальність.

Склад злочину

Об’єктивна  
сторона злочину

Об’єкт злочину Суб’єкт злочину
Суб’єктивна  

сторона злочину

Звернітьувагу:суб’єктомзлочинувУкраїніможебутитількифізичнаособа—
громадянинУкраїни, іноземець,особабез громадянства.Кримінальнийкодекс
Українивиключаєвизнаннясуб’єктомзлочинуюридичноїособи.

Обов’язковоюумовоюдлясуб’єктазлочинуєдосягненнявіку,зякогомож
ливепритягненнядокримінальноївідповідальності.Вікпритягненнядовідпо
відальностівизначаєКримінальнийкодексУкраїни.

• Ознайомтеся з витягом із Кримінального кодексу України та визначте,  
з якого віку особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за різні 
види злочинів.

З КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність

1.  Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину 
виповнилося шістнадцять років.
2.  Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, під-
лягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 115–117), 
посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохорон-
ного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і 
державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи при-
сяжного у зв’язку з їхньою діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя, за-
хисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням пра-
вової допомоги, представника іноземної держави (статті 112, 348, 379, 400, 443), 
умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350, 
377, 398), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина дру-
га статей 345, 346, 350, 377, 398), диверсію (стаття 113), бандитизм (стаття 257), 
терористичний акт (стаття 258), захоплення заручників (статті 147 і 349), зґвалту-
вання (стаття 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом (стаття 153), крадіжку (стаття 185, частина перша статей 262, 308), гра-
біж (статті 186, 262, 308), розбій (стаття 187, частина третя статей 262, 308), ви-
магання (статті 189, 262, 308), умисне знищення або пошкодження майна (частина 
друга статей 194, 347, 352, 378, частини друга та третя статті 399), пошкодження 
шляхів сполучення і транспортних засобів (стаття 277), угон або захоп лення заліз-
ничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (стаття 278), 
незаконне заволодіння транспортним засобом (частини друга, третя статті 289), 
хуліганство (стаття 296).
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Водночасзаконвимагає,щобсуб’єктзлочинувмоментйогоскоєннямавзмогу
розумітизначеннясвоїхдійтакеруватиними,тобтобутиосудним.Якщо особа в 
момент скоєння діяння не може розуміти значення своїх дій, усвідомлювати їх 
або керувати ними внаслідок психічного захворювання, тимчасового психічного 
розладу, недоумства, вона вважається неосудною та не може бути притягнута 
до кримінальної відповідальності. Дотакоїособизарішеннямсудуможутьбути
застосовані примусові заходи медичного характеру, передбачені Кримінальним
кодексомУкраїни.

Длявизначеннястанунеосудностівикористовуютьмедичнийтаюридичний
критерії.Медичний критерійпередбачаєнаявністьвособиодногозпередбаче
нихзакономпсихічнихзахворювань—хронічноїпсихічноїхвороби,тимчасового
розладупсихічноїдіяльності,недоумстваабоіншогохворобливогостанупсихі
ки. Юридичний критерій передбачає, що внаслідок однієї із зазначених хвороб
особанеможерозумітизначеннясвоїхдійабонеможенимикерувати.Лишеза
наявностіобохзазначенихкритеріївособавизнаєтьсянеосудноютанеможебути
притягнутадокримінальноївідповідальності.

Якщоособаскоїлазлочинунаслідокуживанняалкоголю,наркотичнихречо
вин,іншиходурманюючихречовин,вонапідлягаєкримінальнійвідповідальності.

Закон передбачає існування як загального, так і спеціального суб’єкта. За-
гальним суб’єктом можебутибудьякаосуднаособа,якадосяглавідповідного
віку. Спеціальний суб’єкт злочину обов’язково повинен мати додаткові озна
ки,передбаченівідповідноюстаттеюОсобливоїчастиниКримінальногокодексу
України.Цеможебутизайняттяпевноїпосади,виконанняпевнихфункційтощо.
Так, суб’єктом хабарництва може бути тільки особа, яка має статус службової
особи,військовізлочиниможескоїтилишевійськовослужбовецьтощо.

Другийелементскладузлочину—об’єктзлочину.

Об’єкт злочину — блага, суспільні відносини, яким злочином завдається 
шкода або створюється загроза завдання такої шкоди. 

Як уже зазначалося, саме за об’єктом злочину відбувається класифікація
злочиніввОсобливійчастиніКримінальногокодексуУкраїни.

4.  Суб’єктивна сторона злочину
Обов’язковимелементомскладузлочинуєсуб’єктивна сторона.Цейеле

мент характеризує ставлення суб’єкта злочину до своїх протиправних дій та 
їхніх наслідків.Обов’язковимелементомсуб’єктивноїсторонизлочинуєвина.
Дофакультативних(необов’язкових)належатьмотивіметазлочину.

Форми вини

Умисел

Прямий Злочинна самовпевненість

Непрямий Злочинна недбалість

Необережність
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Вина — психічне ставлення особи до здійснюваних нею протиправних 
дій чи бездіяльності та їхніх наслідків. 

КримінальнийкодексУкраїнипередбачаєдвіосновніформивини—умисел
інеобережність.Умисел передбачає,щосуб’єктзлочинурозуміє,щовінскоює
протиправнедіяння,розумієнебезпекунастанняшкідливихнаслідків.Уразіна
явностіпрямого умислу особапередбачаєїхібажаєїхньогонастання,принепря
мому умислі —допускаєможливістьнастанняцихнаслідків.Коликишеньковий
злочинецькрадегаманець,вінрозумієпротиправністьсвоїхдійтабажаєнастан
няшкідливихнаслідків—завданняматеріальноїшкодипотерпілому—ідеться
пропрямийумисел.Якщожособа,здійснюючизлочин,хочайдопускаланастан
ня шкідливих наслідків, але не бажала цього, — ідеться про непрямий умисел.
Якщоособаробитьнеприцільніпостріливбікперехожого,унаслідокчоготой
отримуєтяжкітілесніушкодження,тойдетьсясамепронепрямийумисел.

Другоюформоювиниєнеобережність —суб’єктзлочинунебажаєнастан
ня шкідливих наслідків. При цьому можливі дві форми злочинної необереж
ності.Якщоводійперевищуєшвидкістьрухунаслизькійдорозі,унаслідокчого
втрачаєконтрольнадавтомобілемістаєвинуватцемзагибелілюдини,—вінне
бажаєцихнаслідків,однакрозумієнебезпекусвоїхдійтаїхнюпротиправність,
алесподіваєтьсяуникнутишкідливихнаслідків,—ідетьсяпронеобережністьу
формі злочинної самовпевненості. А от працівники Чорнобильської атомної
електростанції, які стали винуватцями катастрофи 26 квітня 1986 р., навіть не
передбачалиможливихшкідливихнаслідківсвоїхдій,хочазасвоїмслужбовим
становищем,освітою,кваліфікацієюмоглийповиннібулиїхпередбачити,—це
єзлочинна недбалість.

Крімвини,удеякихвипадкахсуб’єктивнусторонузлочинухарактеризуєта
кожмета —тобтоте,чогоособахочедосягнути,імотив —те,щобезпосередньо
спонукаєдоскоєннязлочину.Так,довчиненнякрадіжкичишахрайстваособу
спонукають корисливі мотиви, а метою є заволодіння чужою власністю, збага
чення.Мотивамивбивстваможутьбутипомста,ревнощі,побутовімотивитощо,
аметоюбудепозбавленняжиттяіншоїособи.

5.  Об’єктивна сторона злочину

Останнімелементомскладузлочинуєоб’єктивна сторона.Обов’язковими
елементами об’єктивної сторони злочину є протиправне діяння, шкідливі на
слідкитапричиннонаслідковийзв’язокміжними.Крімтого,об’єктивнасторона
злочинувключаєтакожчас,місце,спосібтаіншіобставинискоєннязлочину.Ці
обставиниєфакультативними.

Види шкоди

Матеріальна Фізична Моральна
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Прицьому,якзазначалосяувизначеннізлочину,суспільнонебезпечнепро
типравнедіянняможеполягатиякудіях,таківбездіяльності.Завданашкода
може бути матеріальною (коли вона полягає в певних грошових втратах або
втратахпевногомайна),фізичною (колиособізавданотілеснихушкодженьабо
їїпозбавленожиття)чиморальною.

Міжпротиправнимдіяннямішкідливиминаслідкамимаєбутивстановлено
причиннонаслідковийзв’язок,тобтодоведено,щосамевнаслідокпротиправних
дійсуб’єктазлочинунасталишкідливінаслідки.Колижтакийзв’язоквідсутній,
колишкідливінаслідкиєрезультатомдіїстихії,іншихнепередбачуванихобста
вин,—відсутнійіскладзлочину.

Дляпритягненняособидокримінальноївідповідальностінеобхідневстанов
лення в її діях усіх елементів складу злочину відповідно до опису, поданого в
статтіКримінальногокодексуУкраїни.

Злочин, склад злочину, суб’єкт злочину, об’єкт злочину, суб’єктивна 
сторона злочину, об’єктивна сторона злочину, неосудність, критерії  
неосудності. 

1.   Поясніть поняття «злочин», «склад злочину», «суб’єкт злочину», «об’єкт злочину», 
«суб’єк тив на сторона злочину», «об’єктивна сторона злочину», «неосудність».

2.  Що таке злочин? 
3.  Наведіть приклади злочинів, відомі вам з фільмів чи книжок. 
4.  Які форми вини в злочині передбачено Кримінальним кодексом України? 
5.  Поясніть, що таке юридичний та медичний критерій неосудності.
6.  Висловте свою думку, які злочини — умисні чи з необережності — становлять 

більшу суспільну небезпеку.
7.  Порівняйте

А прямий та непрямий умисел
Б злочинну самовпевненість і злочинну недбалість
В матеріальну, фізичну та моральну шкоду

8.  Визначте склад злочину в наведених випадках.
а) 17-річна Н. та 13-річна Г. за попередньою змовою вночі, зламавши замок, по-
грабували магазин, викравши товари на суму більше 250 000 грн;
б) водій мікроавтобуса Н. перевищив швидкість на слизькій дорозі та, утратив-
ши управління, скоїв аварію, у якій загинули й отримали тяжкі тілесні ушкоджен-
ня декілька пасажирів.

!
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§14.   Стадії вчинення злочину. Співучасть

1.  Стадії вчинення злочину

Уявіть собі, що громадянин вирішив пограбувати банк. Для цього він
з’ясувавсистемуохоронибанку,знайшовспільників,підготувавзброютаав
томобіль і лише після цього розпочав безпосереднє здійснення свого задуму.
Уцьомувипадкускоєннязлочинурозтягуєтьсянадоситьтривалийчас,тому
виникаєпотребавизначитистадіїскоєннязлочину,яківідрізняютьсязаступе
немйогореалізації.

Першою стадією вчинення злочину
єготування до злочину.Кримінальний
кодекс України визначає, що готуван
ням до злочину є: «підшукування або
пристосування засобів чи знарядь, під
шукування співучасників або змова на
вчинення злочину, усунення перешкод,
атакожіншеумиснестворенняумовдля
вчиненнязлочину».Тобтоготуваннядо
злочину має місце, коли особа залучає
співучасників,готуєзброю,спеціальніпристроїтощо,відключаєсигналізацію
вбанкучимагазинітощо.Однакзвернітьувагунате,щонаційстадіїзлочи
нущенескоюєтьсябезпосереднєдіяння,якепередбаченевідповідноюстаттею
КримінальногокодексуУкраїни.

Колижособарозпочинаєдіяння,якебезпосередньонаправлененавчинен
ня злочину, але з причин, що не залежать від неї, не доводить його до кінця,
ідеться про замах на злочин. При цьому замах може бути завершений, якщо
зробленовсе,щозлочинецьвважавнеобхідним,аленедосягнувмети(напри
клад,убивцястріляєвжертву,однакневлучаєвнеїабожертвабулавброне
жилеті,якийврятувавїї),чинезавершений замахназлочин,якщозробитивсе
запланованеневдалося(злочинецьнезмігвідкритисейфізгрішми,відмовила
зброятощо).

Важливимпитаннямєвизначеннямоментузакінченнязлочину.Зацієюозна
коюзлочиниподіляютьназлочинизформальним,матеріальнимта«усіченим»
складомзлочину.Злочинизматеріальним складом уважаютьсязавершеними
вмомент,колинасталишкідливінаслідки,передбаченізаконом.Такимиє,на
приклад,крадіжка,убивствотощо.Злочинизформальним складом уважають
сязавершенимивжетоді,колиздійсненедіяння,визначенеКримінальнимко
дексом,незалежновідтого,чинасталишкідливінаслідки.Такимиє,наприклад,
створеннязлочинноїорганізації,одержанняхабаратощо.Існуютьтакожзлочини
зтакзваним«усіченим» складом злочину.Такимиєзлочини,яківважаються
завершеними до того, як злочин доведено до кінця. Так, розбій та вимагання,
якщонавітьдосягнутиметизлочинцюневдалося,уважатимутьсязавершеними
вмомент,колизлочинецьзастосувавсилуабопогрожувавжертві.

Особа, яка здійснила готування до злочину або замах на злочин, підлягає
кримінальнійвідповідальності.Прицьомусудмаєврахуватиступіньтяжкості

  

Готування до злочину

Замах на злочин

Завершений злочин
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скоєного,причини,заякихзлочиннедоведенодокінця,іступіньзавершеності
злочину.Заготуваннядозлочинустрокабомірапокараннянеможутьпереви
щувати половини максимального строку або міри найбільш суворого виду по
карання,передбаченогозацейзлочин,азавчиненнязамахуназлочинстрокабо
мірапокараннянеможутьперевищуватидвохтретинмаксимальногострокуабо
розмірунайбільшсувороговидупокарання.

2.  Добровільна відмова від злочину
Порівняємо дві ситуації. У першому випадку злочинець спробував убити

жертву,алеохоронцінедалийомуцезробити.Удругому—убивцясамвідмов
ляєтьсявідскоєннязлочину,побачивши,щожертва—немічнийінвалід,хочайому
ніхтойніщонезаважаєдовестисправудокінця.Упершомувипадкузлочиннедо
веденодокінцячерезпричини,якінезалежаливідзлочинця,удругому—злочи
нецьсам,завласноюволею,припинивскоєннязлочину,недовівсправудокінця.
Відмова від завершення злочину має бути добровільною та остаточною (тобто
безповоротною),дотогожвідмовамаєбутисвоєчасною—настадії готування
абозамаху.

Якщоціумовидотримано,тобтовідбуласясамедобровільнавідмовавідза
вершеннязлочину,тозлочинецьзвільняєтьсявідкримінальноївідповідальності.
Відповідальність у цьому випадку може настати лише тоді, коли в скоєному є
певнийсамостійнийскладзлочину.Наприклад,злочинець,готуючисьдовбив
ства,придбаввогнепальнузброю,алепотімдобровільновідмовивсявідскоєння
злочину.Відвідповідальностізавбивствовінзвільняється,однакзанезаконне
придбання та зберігання вогнепальної зброї може бути притягнутий до кримі
нальноївідповідальності.

3.  Співучасть у злочині

Пригадаймоприклад,якийбулонаведенонапочаткупараграфа.Наврядчи
злочинець зможе виконати задумане самостійно — швидше за все доведеться
діятигрупою.

Умисну спільну участь кількох суб’єктів в умисному злочині називають 
співучастю.

• Який злочин, на вашу думку, більш небезпечний — скоєний однією особою чи 
групою осіб?

Співучастьмаємісцезанаявностідекількохумов.Передусімускоєннізло
чинубереучастьбільше,ніжоднаособа,прицьомукожензучасниківпоінфор
мованийпродіїіншихучасників,унихєспільнийпландій,єдинамета.Важ
ливозазначити,щоспівучастьможливалишеприскоєнніумисногозлочину.

Прицьомуоб’єднаннязусилькількохзлочинціввизначаєможливістьзавда
тибільшушкоду,створюєможливістьдляздійсненнятого,щонемоглоббути
скоєно одним злочинцем. Скоєння злочину групою (групою в кримінальному
правівважаєтьсябудьякакількість,більшазаоднуособу,навітьдвоє)уважаєть
сяобставиною,якаобтяжуєвідповідальність.

Законодавствопередбачаєчотиривидиспівучасників.


