
Лекція № 15 

Тема:  Правові норми, їх структура і види. 

План 

1. Поняття «норма права» та її ознаки. 

2. Структурні елементи норми права. 

3. Норма права і стаття нормативно-правового акта. 

4. Класифікація видів норм права. 

С.р. 1. Загальні принципи застосування норм права. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lrv-Mdxw0E  

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити поняття та загальні ознаки норм права, види норм права, структуру норми права, 

визначити природу, особливості та значення в правовому регулюванні спеціалізованих норм права, 

співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта. 

 

1. Норма права — це правило поведінки, встановлене або санкціоноване державою (народом у 

ході референдуму), елементарна частина права, яка відноситься до нього як частина до цілого.  

Нормі права, як частині системи, в тій чи іншій мірі властиві ознаки, які має право, тому їй можна 

дати визначення схоже за своїм значенням із визначенням права. 

Норма права — це загальнообов’язкове, формально визначене, встановлене або санкціоноване правило 

поведінки, яке впливає на суспільні відносини з метою їх впорядкування. 

Будь-яке державно організоване суспільство не може обійтися без норм права. Поняття норми 

права належить до числа найважливіших категорій теорії права. Будь-яке правове явище 

розкривається і виявляє себе лише у взаємозв'язку з нормами права. Саме через норми права держава 

здійснює вплив на суспільство, на їх основі визначаються повноваження державних структур, завдяки 

нормам конкретизуються та реалізуються суб'єктивні права. Норма права є первинною клітинкою 

права та вихідним структурним елементом системи права. 

Правова норма є відносно самостійним явищем, що має специфічні особливості, які 

поглиблюють наші уявлення про право, його зміст і сутність, механізм правового впливу, юридичну 

відповідальність. 

Норма права як особливий засіб регулятивного впливу на суспільство характеризується певними 

ознаками, які надають цій категорії самостійного значення та відрізняють від інших засобів 

соціального впливу. 

1. Правова норма пов'язана з державою. Вона являє собою владний припис, що встановлюється 

чи санкціонується державою та відображає її волю. Встановлення норми здійснюється шляхом 

безпосередньої державної чи делегованої правотворчості, а санкціонування являє собою державне 

затвердження вже існуючих у суспільстві приписів та надання їм певного ступеню обов'язковості. 

Лише держава наділена можливістю встановлювати, змінювати та скасовувати норми права. З іншого 

боку, норми права визначають межі впливу держави на суспільство, а також встановлюють коло 

повноважень державних структур. У демократичному суспільстві правова норма приймається 

державою від імені суспільства (народу), однак і в цьому випадку вона являє собою владний припис 

щодо поведінки чи діяльності суб'єктів суспільних відносин. 

2. Норма права має владний характер. Вона визначає важливі державі та суспільству відносини і 

регулює їх. Владність норми виявляється і у тому, що вона регулює такі відносини, без яких держава 

і суспільство не можуть бути перетворені у соціальну систему. Норма права завжди відображає волю 

певної соціальної групи чи всього населення держави, закріплює її та охороняє. 

3. Це правило поведінки, що визначає модель можливої та необхідної поведінки суб'єктів, яка 

відповідає інтересам суспільства та держави. Завдяки нормі суб'єкти можуть визначити правомірність 

чи протиправність своєї поведінки. Зміст норми складають права як можливість вчиняти правомірні 

дії для реалізації власних інтересів; обов'язки як необхідність виконання необхідної поведінки та 

заборони як необхідність утриматися від вчинення дій певного роду. 

4. Це загальнообов'язкове правило поведінки, що має загальний характер, поширюючись на 

невизначену кількість випадків та невстановлене число суб'єктів. Правова норма є рівним масштабом 

поведінки кожного суб'єкта, який перебуває у сфері правового регулювання. У юридичній практиці не 

існує виключень, що надають можливість невиконання норми чи ухилення від відповідальності у 

випадку її порушення. Саме ця ознака норми потребує дотримання наступних вимог: правова норма 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lrv-Mdxw0E


повинна моделювати поведінку чітко і повно, має реалізовуватися у практичному житті і бути 

найдоцільнішим засобом реалізації суб'єктивних інтересів; вона повинна чітко визначати характер 

поведінки суб'єктів та передбачати у повному обсязі умови, настання яких зумовлює дію норми. 

5. Формальна визначеність норми виявляється у її зовнішньому прояві шляхом закріплення у 

тексті певного правового документа. Формальна визначеність норми повною мірою забезпечує її 

юридичний характер. Завдяки письмовому характеру норми, вона стає зрозумілою адресатам та 

володіє певним ступенем обов'язковості, що і визначає її юридичну силу. При цьому основною 

формою закріплення норм у межах романо-германської правової системи є стаття чи частина статті 

нормативно-правового акта. Англо-американська правова система характеризується формальним 

виразом норм у судовому прецеденті. 

6. Це елемент системи норм, що характеризується ієрархічним підпорядкуванням, структурною 

будовою та спеціалізацією, яка виявляється в особливостях сфери суспільних відносин, що 

регулююється нормою. 

7. Гарантованість державою означає можливість створення системи гарантій реалізації норми, 

забезпечення необхідних умов для добровільного виконання приписів суб'єктами, а також 

застосування державного примусу до суб'єктів, які порушують нормативні установлення. При цьому 

необхідно зазначити, що засоби примусового впливу повинні мати вичерпний характер та вміщуватися 

у правових приписах. 

8. Логічність норми виявляється у встановленні нею логічно завершеної моделі поведінки 

суб'єктів та наявності логічного змісту і структури. Форму логічності норми права можливо визначити 

тезами: 

— якщо суб'єкт права діє в ситуації, що регулюється правом, він повинен вчиняти поведінку, яка 

вимагається; 

— якщо суб'єкт не вчиняє поведінку, що вимагається нормою права, він має нести 

відповідальність. 

Узагальнюючи згадані вище ознаки, можливо визначити норму права як загальнообов'язкове, 

формально визначене, встановлене чи санкціоноване державою (народом) правило поведінки, що 

забезпечує регулятивний вплив держави на суспільство шляхом надання суб'єктам певних прав та 

покладення обов'язків, охороняється та гарантується державою можливістю примусового впливу. 

Правовими вважаються норми, які: 

1. Склалися історично у вигляді звичаїв, традицій, прецедентів і визнані державою як такі, що 

відповідають загальнолюдським ідеалам. 

2. Виходять безпосередньо від суспільства (народу), відображають волю спільності та є 

результатом референдуму. 

3. Прийняті уповноваженими органами держави у межах правотворчого (законотворчого) 

процесу. 

4. Вміщені у договорах, укладених між колективними суб'єктами відповідно до чинного 

законодавства та принципів і норм міжнародного права. 

 Норми права — правова реальність навіть у тому випадку, коли вони практично жодного разу не 

використовувались (або вкрай рідко) для регулювання фактичних відносин. Наприклад, у недавній 

історії норма конституційного права, що передбачала можливість вільного виходу союзної республіки зі 

складу С PC P. Визнання цього права було передумовою для визначення правового статусу союзної 

республіки і для державно-політичної практики. Можна зробити висновок, що праву відомі норми, що 

застосовуються безпосередньо і опосередковано через інші норми. 

Норма права — це загальне правило, яке вбирає в себе все багатство соціального досвіду 

суспільства і держави, різноманітність особливого, індивідуального, окремого. Норма права є моделлю 

суспільних відносин, яка відображає інтереси суспільства в розвитку цих відносин. 

У сучасних умовах вдосконалення норм права відбувається за двома основними напрямами: 

покращення змісту норм, упорядкування їх структури і системи в цілому. 

Головними умовами, які дозволяють досягти удосконалення норм права, є: 

—точне відображення в правових документах закономірностей державно-правової надбудови; 

—відповідність норм права вимогам моралі і справедливості; 

—дотримання вимог системності тих чи інших закономірностей діючої системи права при 

прийнятті нових норм; 

—урахування в процесі нормотворення загальних принципів регулювання і управління 



суспільними процесами. 

Таким чином, підведемо підсумки: 

а) норма права може бути визначена як загальнообов'язкове правило поведінки, яке 

походить від держави (народу в ході референдуму), охороняється нею, закріплює за учасниками 

суспільних відносин цього виду юридичні права і покладає на них юридичні обов'язки; 

б) правова норма є загальним правилом поведінки, тобто зразком, еталоном поведінки 

людей, їх колективів; 

в) правова норма — формально визначене правило поведінки, тобто має чітко визначену 

форму зовнішнього виразу; 

г) правова норма — правило абстрактного, узагальненого характеру; первинний елемент 

права як системи; 

д) правова норма має державно-владний характер; 

є) правова норма — явище широке, багатопланове і в той же час конкретне за змістом. 

 

2. Структура норми права являє собою її внутрішню побудову, для якої характерний усталений 

зв'язок компонентів, які її утворюють: диспозиції, санкції і гіпотези.  

Диспозиція — це така частина норми права, в якій викладений зміст правила поведінки. В ній 

сформульовані права й обов'язки, яких суб'єкти суспільних відносин набувають при наявності умов, 

передбачених гіпотезою норми. Вона є центральною частиною норми права в тому розумінні, що інші 

дві частини є похідними від неї, логічно обумовленими диспозицією. Разом з тим це не означає 

можливості існування диспозиції норми права без санкції та гіпотези, оскільки без них вона втрачає 

свої регулятивні властивості. 

Залежно від ступеня визначеності диспозиція поділяється на: 
а) абсолютно визначену; 

б) відносно визначену. 

Абсолютно визначена диспозиція містить чітко і вичерпно викладене правило, що позбавляє 

суб'єктів суспільних відносин можливості вибору варіантів поведінки (наприклад, п. З ст. 9 Закону 

України «Про податок на додану вартість» вказує на те, що суб'єкти підприємницької діяльності, які 

створюються після набрання чинності цим Законом, незалежно від виду діяльності і запланованих 

обсягів операцій, зобов'язані зареєструватися як платники податку за місцем їх знаходження в 

податковому органі). 

Відносно визначена диспозиція містить загальні ознаки поведінки, в межах якої можуть діяти 

суб'єкти (наприклад, використання землі в Україні є платним, про що йдеться у ст. 36 Земельного 

кодексу). 

Санкція — це така частина норми права, яка встановлює невигідні наслідки на випадок 

невиконання правила, визначеного в диспозиції. Вона є логічно завершальним елементом структури 

норми права, який обумовлений існуванням диспозиції. Санкція є виразом осуду і примусу, який 

застосовується державою до суб'єкта суспільних відносин при порушенні ним вимог норми права. 

Залежно від ступеня невигідності наслідків санкції поділяються на: 
-         штрафні; 

-         правопоновлюючі; 

-         заходи попереджувального впливу. 

Штрафні (каральні) санкції передбачають найбільш невигідні наслідки для правопорушника 

(позбавлення волі, позбавлення батьківських прав тощо). 

Правопоновлюючі санкції спрямовані не на покарання правопорушника, а на відновлення 

попереднього стану, порушених прав і законних інтересів, виконання правопорушником покладених 

на нього і невиконаних або неналежним чином виконаних обов'язків (відновлення на попередній 

роботі (посаді) незаконно звільнених робітників; сплата аліментів; відібрання індивідуально 

визначеної речі в боржника і передача її кредиторові тощо). 

Заходів попереджувального впливу відносять привід, арешт майна, затримання як підозрюваного. 

За сферою використання санкції поділяються на: 
- конституційно-правові (визнання конституційним судом закону таким, що не відповідає 

конституції); 

- цивільно-правові (визнання договору недійсним, стягнення неустойки); 



- адміністративно-правові (штраф, позбавлення спеціального права, наданого громадянину, 

наприклад полювання); 

-  дисциплінарні (винесення догани або звільнення з роботи); 

-  кримінальні (виправні роботи, позбавлення волі). 

За  ступенем визначеності розрізняють: 
-         абсолютно визначені; 

-         відносно визначені санкції. 

Абсолютно визначені санкції чітко і вичерпно вказують на вид і міру державного примусу 

(звільнення з роботи, чітко визначений розмір штрафу). 

Відносно визначені санкції передбачають мінімальні і максимальні або лише максимальні межі 

невигідних наслідків (позбавлення волі строком від ... і до ..., виправні роботи строком до ...). 

Залежно від складу санкції поділяють на 

- прості: 

- складні; 

- альтернативні. 

Прості санкції передбачають один невигідний наслідок (штраф; стягнення пені). Складні санкції 

тягнуть за собою кілька невигідних наслідків (позбавлення волі з конфіскацією майна). 

Альтернативні санкції містять кілька наслідків, один з яких може бути застосованим до 

правопорушника (позбавлення волі або виправні роботи; позбавлення волі, або виправні роботи, або 

штраф). 

Гіпотеза — це така частина норми права, яка вказує на ті фактичні обставини (місце, час, стан 

тощо), наявність або відсутність яких є умовою виникнення передбачених у диспозиції прав і 

обов'язків. 

Залежно віл свого складу гіпотези також поділяються на: 

-    прості; 

-    складні; 

-    альтернативні. 

Прості гіпотези вказують на одну обставину як умову дії ми (наприклад, дитина, батьки якої на 

момент її народження є громадянами України (гіпотеза), є громадянином України). 

Складні гіпотези вказують на дві або більше обставин як на умову дії норми (ст. 76 Конституції 

дає перелік вимог, які ставлять перед кандидатом в народні депутати). 

Альтернативні гіпотези пов'язують дію норми з однією із декількох перерахованих у законі 

обставин (ст. 81 Конституції вказує на обставини, коли будь-яка з них може призвести до припинення 

повноважень народного депутата). 

За ступенем визначеності розрізняють: 
-   абсолютно визначені; 

-   відносно визначені гіпотези. 

Абсолютно визначені гіпотези чітко і вичерпно вказують на обставини, з наявністю або 

відсутністю яких пов'язана дія норми (ст. 77 Конституції чітко визначає умови проведення 

позачергових виборів парламенту). 

Відносно визначені гіпотези найбільш загально, абстрактно формулюють обставини, які є 

умовою дії норми (наприклад, ст. 111 Конституції передбачає, що Президент може бути усунений з 

поста в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину). 

3. Норма права і стаття нормативно-правового акта. 

Норми права закріплюються у статтях нормативно-правових актів. Формулюючи тексти статей, 

законодавець використовує різні способи викладення елементів норм права. 

Їх класифікація здійснюється за такими ознаками:  

1. За повнотою викладення норм права: 

• прямий (повний) спосіб — у статті нормативно-правового акта викладені всі структурні 

елементи норми права, тобто норма права та стаття нормативно-правового акта за обсягом збігаються 

— у такій статті міститься одна норма права; 

• відсильний спосіб — у статті нормативно-правового акта викладені не всі структурні елементи 

певної норми права, але в ній вказується, в якій статті цього ж нормативного акта викладений елемент 

норми, якого бракує. У цьому випадку норма права в повному обсязі міститься у кількох статтях цього 

нормативного акта; 



• бланкетний спосіб — у статті нормативно-правового акта викладені не всі структурні елементи 

певної норми права, але з цієї ж статті випливає, що елемент, якого бракує, викладений в іншому 

нормативно-правовому акті. У такому випадку норма права в повному обсязі міститься як у статті 

цього нормативно-правового акта, так і в статті іншого нормативно-правового акта. 

2. За рівнем узагальнення: 

• абстрактний спосіб — зміст норми розкривається загальними, абстрактними, 

неіндивідуалізованими поняттями (норма ЦК, що регулює правила застосування цивільного 

законодавства за аналогією: при неможливості використання аналогії закону права та обов'язки сторін 

визначаються, виходячи із загальних основ та сенсу цивільного законодавства і вимог розумності та 

справедливості.); 

• казуїстичний (казуальний) — зміст норми розкривається індивідуалізованими поняттями, 

шляхом переліку певних фактів, випадків, ознак та ін. Наприклад, норма, що визначає перешкоди до 

укладення шлюбу: 

— наявність іншого шлюбу; 

— наявність відносин родства; 

— недієздатність хоча б однієї особи. 

Загальнообов'язковість правової норми та її формальний аспект забезпечуються шляхом її 

викладу в тексті юридичного документа. При цьому, норму права не слід ототожнювати ні з правовим 

її текстом, ні з його структурними елементами, оскільки правовий текст завжди є ширшим за обсягом 

та інформацією, аніж правова норма. По-перше, нормативний акт може вміщати різноманітну 

інформацію стосовно мети і завдань акта, дефініції. По-друге, у статті акта фіксується лише частина 

правового правила. Суб'єкт у процесі інтерпретації змісту всіх статей відтворює цілісну правову 

норму. 

 

4. Класифікація видів норм права.  

У будь-якій державі існує і виникає величезна кількість норм права. Ці норми можна 

класифікувати (поділити) на види за певним критерієм (ознакою). 

         Норми права за предметом правового регулювання (або за галузями права): норми 

конституційного, адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, екологічного права та ін. 

Норми права за методом правового регулювання (або за формою закріплення бажаної 

поведінки суб'єктів права): 

 імперативні 

 диспозитивні 
Імперативні — норми, що виражають у категоричних розпорядженнях держави чітко позначені 

дії і не допускають ніяких відхилень від вичерпного переліку прав і обов'язків суб'єктів. Інакше: 

імперативні норми прямо наказують правила поведінки. 

Диспозитивні — норми, у яких держава наказує варіант поведінки, але які дозволяють сторонам 

регульованих відносин самим визначати права й обов'язки в окремих випадках. їх називають 

«заповнювальними», оскільки вони заповнюють відсутність угоди і діють лише тоді, коли сторони 

регульованих відносин не встановили для себе іншого правила, не домовилися з даному питання 

(розпізнаються через формулювання: «за відсутності іншої угоди», «якщо інше не встановлено в 

договорі» та ін.). Інакше: диспозитивні норми надають свободу вибору поведінки. 

Норми права за характером впливу на особу: заохочувальні, рекомендаційні 

Заохочувальні — норми, що встановлюють заходи заохочення за варіант поведінки суб'єктів, 

який схвалюється державою і суспільством і полягає в сумлінній і продуктивній праці (наприклад, 

правила щодо виплати премій). 

Рекомендаційні — норми, що встановлюють варіанти бажаної з погляду держави поведінки 

суб'єктів. 

Норми права по субординації в правовому регулюванні: матеріальні, процесуальні. 

Норма матеріального права — норма, що є первинним регулятором суспільних відносин: 

містить правило (права, обов'язки, заборони), на підставі якого можливо вирішення справи по суті. 

Наприклад, не можна вчиняти вбивство. 

Норма процесуального права — норма, що встановлює оптимальний порядок застосування норм 

матеріального права: містить правило, на підставі якого можливо вирішення справи по суті. 

Наприклад, порядок розслідування злочину, порядок виклику свідків до суду тощо. 



     Призначення процесуальної норми — встановити процедуру, «регламент»1 здійснення прав 

або виконання обов'язків, закріплених у матеріальних нормах; сприяти досягненню результату, 

передбаченого нормою матеріального права. 

          Норми процесуального права походять від норм матеріального права: процесуальні норми 

регулюють вже не фактичні, а юридичні зв'язки, що склалися в соціально-правовій сфері, у пра-

вовідносинах, викликаються до життя потребою реалізації норм матеріального права. 

           Норми процесуального права мають подвійну обумовленість: 

—  матеріальними умовами життя суспільства; 

— особливостями норм тієї галузі матеріального права, із якою вони тісно пов'язані і потреби 

якої обслуговують. 

            Всі розпорядження процесуальних норм мають процедурний характер, тобто 

визначається найдоцільніший порядок здійснення правотворчої, правозастосувальної, 

правоохоронної, установчої і контрольно-наглядової діяльності держави. Багато розпоряджень 

процесуальних норм визначають порядок організації органів держави і здійснення ними своєї 

компетенції. 

Розпорядження процесуальних норм, як правило, адресуються суб'єктам, які наділені владними 

повноваженнями щодо застосування норм матеріального права (слідчим, суддям, прокурорам та ін.). 

Таким чином, норми процесуального права відрізняються від норм матеріального права: 

— змістом, який виражається у своірідністі їх розпоряджень; 

— особливостями адресата; 

-    структурою побудови. 

Норми права за суб'єктами правотворчості: 

 норми органів представницької влади; 

 норми глави держави; 

 норми органів виконавчої влади; 

 норми громадських об'єднань, комерційних організацій, трудових колективів підприємств. 

Норми права за дією у просторі: 

 загальні 

 місцеві 

Норми права за дією у часі: 

 постійні 

 тимчасові 

Норми права за дією за колом осіб: 

 загальні— поширюються на все населення 

 спеціальні— поширюються на певне коло осіб 

 виняткові— роблять винятки із загальних і спеціальних норм 

Норми права за функціями права. 

У будь-якій державі діє величезна кількість норм права. Ці норми можна класифікувати 

(поділити) на види за певним критерієм (ознакою). 

Норми права за функціями права: регулятивні, охоронні, захисні. 

Регулятивні норми права - це правила поведінки, призначені для упорядкування суспільних 

відносин шляхом надання їх учасникам прав і покладання на них обов'язків (становлять більшість 

юридичних норм). 

Розраховані на правомірну поведінку, передбачають добровільне виконання цих норм (є 

первинними нормами). 

За характером диспозицій, що містяться в них, регулятивні норми поділяються на: 

Дозвільні (уповноважувальні) - вказують на можливість здійснювати певні дії; наділяють 

суб'єктів певними правами (подавати позов до суду, одержувати пенсію, розпоряджатися майном). 

Містять у своєму тексті слова: "має право", "може". 

Зобов'язувальні - вказують на необхідність здійснювати певні дії; накладають на суб'єктів певні 

обов'язки (подавати митниці необхідні для митного контролю документи; заповнювати і вчасно 

подавати до податкової інспекцію декларацію про доходи). Містять слова: "зобов'язаний", "повинен". 

Заборонні - вказують на необхідність утримуватися від вчинення певних дій; встановлюють 

заборони (не повідомляти стороннім особам про факт усиновлення дитини; не створювати 



організаційні структури політичних партій у військових формуваннях). Містять слова: 

"забороняється", "не вправі", "не може", "не допускається". 

Охоронні (попереджувальні) норми права - правила поведінки, що визначають умови 

застосування до суб'єкта права попереджувальних заходів державного впливу в конфліктних 

ситуаціях, а також характер і зміст цих заходів у випадках відсутності правопорушення - при створенні 

суперечливих обставин, що загрожують реалізації регулятивних норм, при проведенні контролю за 

процесом здійснення права з боку компетентних органів тощо (норма про затримання особи як 

підозрюваної). 

Розраховані на конфліктні ситуації, мають обвинувальний характер, передбачають або 

психічний примус, або примус фізичний і психічний (є вторинними нормами стосовно регулятивних 

норм). 

Захисні (відбудовні) норми права - правила поведінки, що визначають державне реагування на 

порушення закріплених у нормах права суспільних відносин; відновлення правового стану в разі 

спричинення шкоди суб'єктам права, суспільству, правопорядку; визначають умови застосування до 

суб'єкта права, що вчинив правопорушення, заходів державно-примусового впливу, характер і зміст 

цих заходів (норма про відшкодування майнового збитку; норма про відповідальність 

військовослужбовця за невиконання дисциплінарного статуту). 

Розраховані на неправомірну поведінку, мають оборонний характер, передбачають фізичний 

примус (є вторинними нормами стосовно регулятивних і охоронних норм). 

Охоронні і захисні норми права тісно пов'язані за своєю правовою природою. Захисні норми 

витікають з охоронних і водночас охоронні норми є додатковими до норм загальної захищеності усіх 

фізичних, посадових і юридичних осіб. І охоронні, і захисні норми відображають правову (юридичну) 

діяльність, яка перебуває від початку до кінця в постійному, динамічному розвитку у сфері права - 

виникає, змінюється і припиняється. Якщо юридична діяльність, яку фіксують охоронні норми, має 

обвинувальний характер (спрямована на набір фактів для покарання правопорушника), то юридична 

діяльність, яку відображають захисні норми, має оборонний характер (зазвичай, спрямована на те, щоб 

його виправдати). Якщо предметом охоронних норм є порушені право й обов'язок, то захисних норм - 

порушені або оскаржені права суб'єкта. 

 

Норми права за предметом правового регулювання (або за галузями права): 

 норми конституційного, 

 адміністративного, 

 кримінального, 

 цивільного, 

 трудового, 

 екологічного права та ін. 

Конституці́йне пра́во — галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які 

закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму 

державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності 

органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів. 

Норми А. п. також визначають організацію, повноваження і відповідальність органів держ. 

управління, права і обов'язки громадян і громадських організацій в сфері держ. управління. 

Криміна́льне пра́во — одна з фундаментальних галузей права, законодавства України, наука 

(доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права — це система (сукупність) 

юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання 

підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили[1]. 

Циві́льне пра́во — галузь права (може вживатися також у значеннях «галузь законодавства», 

«наукова дисципліна» та «навчальна дисципліна»), яка включає в себе норми права, що регулюють 

майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права — 

фізичними особами та юридичними особами, державою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами, іноземними державами та іншими суб'єктами публічного права. 

Трудовé прáво — об'єктивно відокремлена система взаємопов'язаних правових норм які 

регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу 

реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності,з 

поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


Екологічне право — самостійна (або комплексна) галузь права, що поєднує сукупність еколого-

правових норм, які регулюють суспільні екологічні відносини з метою охорони життя і здоров'я 

громадян, захисту їхніх екологічних прав і свобод, раціонального природокористування і забезпечення 

якості довкілля в інтересах сьогодення і майбутніх поколінь. 

Фінансово-правові норми - це загальнообов'язкові приписи компетентних органів державної 

влади та місцевого самоврядування з приводу мобілізації, розподілу й використання коштів 

централізованих та децентралізованих фондів, що виражені у категоричній формі й забезпечені силою 

державного примусу. 

Фінансово-правові норми визначають права та обов'язки учасників фінансових відносин, 

обставини, за наявності яких вони стають носіями прав та обов'язків, і передбачають відповідальність 

за невиконання приписів держави. Ці норми регулюють відносини тільки в галузі фінансів і містять 

приписи та заборони, що встановлюються державою з приводу мобілізації, розподілу й використання 

грошових фондів. 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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