
Лекція № 20 

Тема:  Галузі права. 

ПЛАН 

1. Поняття «галузь права».  

2. Підстави об’єднання норм і джерел права за галузями. 

3. Загальна характеристика галузей права. 

4. Поділ галузей права на підгалузі  та інститути. 

 

Пропоную переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0XUAFy81ffs  

Самостійна робота 

1.Приватне і публічне право. 

2.Галузі права. Матеріальні та процесуальні галузі права. 

 

1. Поняття «галузь права».  

Вивершує систему права галузь. Галузь права, найбільший структурний підрозділ і центральна 

ланка права, найповніше виражає «групові» особливості правового регулювання. 

Галузь права - відносно самостійна сукупність норм права, що регулює якісно однорідну сферу 

(рід) суспільних відносин і володіє тільки їй властивим режимом правового регулювання (тобто 

предметом, методом, метою, способами, типом правового регулювання) і є підсистемою системи 

права. 

Ознаки галузі права: 

 1) охоплює певну якісно однорідну сферу суспільних відносин; 

 2) має відносно самостійну сукупність юридичних норм - диспозицій (прав і обов'язків), що 

визначають умови їх реалізації, та своєрідних санкцій; 

 3) відзначається своєрідністю обсягу, кількістю інститутів, що її складають; наявністю чи 

відсутністю підгалузей права; 

 4) володіє лише їй властивим режимом правового регулювання, котрим забезпечується 

ефективність дії як галузі в цілому, так і підгалузей та інститутів права, що утворені в її складі; 

 5) є стійкою і автономною у своєму функціонуванні підсистемою системи права. 

Окремим галузям права властиві різні режими правового регулювання. Вони різняться 

специфікою прийомів регулювання, дією власних галузевих принципів, характером виникнення, фор-

мування та реалізації галузевих прав та обов'язків, специфікою санкцій. 

Галузі права неоднорідні за своїм складом, нерівнозначні за своїм обсягом, роллю в процесі 

впливу на суспільні відносини. Одні з них є великими нормативними утвореннями (наприклад, 

конституційна, цивільна галузь), інші являють собою порівняно компактну сукупність правових норм 

(наприклад, процесуальні галузі). Пояснюється це відмінністю їх предметів правового регулювання. 

Галузь права являє собою юридичну цілісність, тобто таку сукупність норм, що зосереджені 

у взаємопов'язаних правових інститутах. Поєднуючи в один комплекс правові інститути, галузь права 

тим самим забезпечує регулювання, стабільність цілої сфери життєдіяльності суспільства. В цьому 

полягає її інструментальна цінність. Тому галузь права можна також визначити і як сукупність логічно 

взаємопов'язаних правових інститутів, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин 

(майнових, трудових, сімейних). 

Головне  призначення галузі права — забезпечити стосовно певної області суспільних відно-

син специфічний режим правового регулювання — сукупність характерних за природою і 

специфічних за юридичним змістом правових засобів. 

Галузі права можна поділити на такі види: 

1) фундаментальні (профілюючі), до яких традиційно належать конституційне, цивільне, 

адміністративне, кримінальне, цивільно-процесуальне, кримінально-процесуальне право. Вони 

характеризуються тим, що, по-перше, є юридично первісні, тобто містять вихідний правовий матеріал, 

який потім так чи інакше використовується при формуванні правових режимів інших галузей права; 

по-друге, вичерпно концентрують генеральні юридичні режими, галузеві методи правового 

регулювання; 

2) спеціальні, в яких головні правові режими модифіковані, пристосовані до особливих сфер 

життя суспільства (трудове, земельне, сімейне та ін.); 

https://www.youtube.com/watch?v=0XUAFy81ffs


3) комплексні, для яких характерне сполучення різнорідних інститутів профілюючих 

(фундаментальних) та спеціальних галузей, наприклад підприємницьке (господарське), торгове, 

морське та ін. 

Залежно від особливостей предмета та методу правового регулювання, а головне — 

соціального призначення, всю систему права можна поділити на два великі масиви — матеріальне і 

процесуальне право. Предметом матеріального права є врегульовані суспільні відносини, які реально 

складалися між людьми і повинні бути організовані з допомогою правового регулювання. Велике 

значення в їх організації мають самі суб'єкти права. 

Процесуальне право визначає порядок вирішення спорів, конфліктів, розслідування і судового 

розгляду злочинів та інших правопорушень. Предметом регулювання норм процесуальних галузей 

права є організаційні суспільні відносини, тобто такі, які визначають засоби реалізації норм 

матеріального права і де учасниками, як правило, виступають орган держави, посадові особи. Вони 

організуються заради «чужих» інтересів. 

 

2. Підстави об’єднання норм і джерел права за галузями. 

Кожна галузь об’єднує такi правовi норми, якi регулюють особливий, якiсно визначений вид 

суспiльних вiдносин, що об’єктивно потребує специфiчної правової регламентацiї. Об’єднання 

правових норм у галузi права вiдбувається внаслiдок об’єктивних причин, якi не залежать вiд розсуду 

правотворчих органiв. Головним чинником, що обумовлює вiдмiннiсть однiєї галузi права вiд iншої, є 

своєрiднiсть суспiльних вiдносин, що регулюються цими галузями права. Вiдносини, що регулюються 

нормами рiзних галузей права, відрізняються одна вiд одної своїм змiстом, конкретною метою та 

завданнями. Так, норми адмiнiстративного права регулюють вiдносини, пов’язанi з виконавчими 

функцiями державної влади, а норми цивiльного права визначають порядок майнових зв’язкiв у 

державi.  

Підставою об’єднання норм права на галузі та інститути є предмет і метод правового 

регулювання. 

Предметом правового регулювання є суспільні відносини, що впорядковуються за допомогою 

права. 

Метод правового регулювання – це спосіб впливу права на певну сферу суспільних відносин. 

Найхарактернішими є імперативний метод, що чітко визначає межі поведінки суб'єктів 

(наприклад, заборона правопорушень), та диспозитивний, що дає можливість суб'єкту вибрати з 

установлених державою той варіант поведінки, що найповніше відповідає його інтересам (наприклад, 

можливість укласти трудовий договір на одному чи кількох підприємствах). 

Найзначнішим елементом системи права є галузь права. 

            Метод правового регулювання має такі структурні компоненти:  

- встановлення меж регулювання відносин;  

- видання нормативних актів, що передбачають права й обов'язки 

суб'єктів; 

- наділення учасників суспільних відносин правоздатністю і дієздатністю, що дозволяють їм 

вступати в різноманітні правові відносини;  

-  визначення міри відповідальності у випадку порушення цих установлень. 

Поряд із загальним методом правового регулювання існують і конкретні методи, характерні для 

тих чи інших галузей права. 

Імперативний метод — це метод владних приписів, що містять у собі, як правило, норми-

заборони. Він використовується, в основному, у кримінальному, адміністративному і деяких інших 

галузях права. 

Диспозитивний метод дає суб'єктам відому альтернативну можливість вибору варіантів 

поведінки в межах закону. Цей метод більш притаманний цивільному, комерційному праву та ін. 

Метод заохочення властивий, переважно, трудовому праву, де діють пільгові системи, 

спрямовані на стимулювання моральної та матеріальної зацікавленості робітників, підвищення своєї 

кваліфікації, опанування нових професій та ін. Дія цього методу охоплює, зокрема, і галузь адмі-

ністративного права, коли мова йде про нагородження відзнаками Президента і медалями, присвоєнні 

почесних звань. 

Метод автономії і рівності сторін типовий для процесуальних галузей права, де позивач і 

відповідач, інші учасники судового розгляду, знаходяться в однаковому процесуальному становищі 



один перед одним, законом і судом, їхні відносини характеризуються самостійністю. Рівністю 

суб'єктів відзначається, також, багато цивільних правовідносин. 

У сільськогосподарському праві застосовується метод рекомендацій, за допомогою якого 

держава шляхом організаційної допомоги і сприяння будує свої відносини з фермерськими й іншими 

сільськогосподарськими організаціями. 

Як особливі методи правового регулювання використовуються переконання і примус, що 

виступають як необхідні засоби впливу на свідомість та поведінку людей. У певному поєднанні вони 

існували й існують у всіх правових системах. Вони притаманні як для права в цілому, так і для окремих 

його галузей. 

Усі вказані методи правового регулювання взаємопов'язані між собою і, як правило, 

використовуються у поєднанні один з одним. 

Один i той же нормативно-правовий акт може регулювати рiзнi за своїм змiстом види суспiльних 

вiдносин, включаючи норми кiлькох галузей права, тому у нього не може бути єдиного предмету та 

методу правового регулювання. Це пояснюється тим, що в реальному життi виникає потреба 

урегулювати одним чи групою нормативно-правових актiв не один вид суспiльних вiдносин, що дiють 

у певнiй сферi: сiльськогосподарському виробництвi, транспортному обслуговуваннi, обороннiй 

дiяльностi держави.  

Рiзноманiтнiсть та взаємозв’язок соцiальних вiдносин, що виникають у рiзних сферах 

суспiльного життя, необхiднiсть їх ефективної органiзацiї обумовлює створення у системi 

законодавства таких структурних елементiв, якi не збiгаються iз системою права. Тому галузi права не 

завжди вiдповiдають галузям законодавства.  

 

3. Загальна характеристика головних галузей права. 
Система права України, залежно від предмета та методу правового регулювання, 

поділяється на ряд галузей права, для кожної із якої характерні свої ознаки. 
1. Традиційні правові норми поділяють на норми публічного та норми приватного права. 

Публічне право — це система норм, що врегульовують відносини між державними органами та між 

державою й особою (суспільством). 

Саме тому до публічного права можна віднести такі галузі права, як конституційне, 

адміністративне, фінансове, кримінальне і деякі інші. 

Приватне право — це система норм, що врегульовують відносини між приватними фізичними й 

юридичними особами. 

Це такі галузі права, як цивільне, сімейне тощо.  

Відмінності між публічним і приватним правом: 

За предметом регулювання: 

• публічне право (державний інтерес): 

-         відносини між державними органами або між державою і приватними особами (між 

нерівними суб’єктами); 

-         сфера устрою і діяльності держави як публічної влади, усіх публічних інститутів, апарату 

держави, адміністративних відносин, державної служби, кримінального переслідування і 

відповідальності, принципів, норм та інститутів міждержавних відносин і міжнародних організацій 

тощо; 

• приватне право (приватний інтерес): 

-         відносини приватних осіб між собою (між рівними суб’єктами) 

-         сфера статусу вільної особи, приватної власності, вільних договірних відносин, 

спадкування, вільного переміщення товарів, послуг і фінансових засобів тощо. 

За методом регулювання: 

• публічне право – імперативний : 

-         владно-авторитарний, директивний, суворо обов’язковий, побудований на засадах влади і 

підпорядкування, на відносинах субординації (метод «вертикалі»), метод централізованого 

регулювання. Передбачає заборони, обов’язки, покарання; 

• приватне право – диспозитивний : 

-         автономний, побудований на засадах автономії, юридичної рівності суб’єктів, угоді сторін, 

не співпідпорядкованості їх між собою, на відносинах координації (метод «горизонталі»), метод 

децентралізованого регулювання. Передбачає дозволи, заохочення, рекомендації. 



Різне в основних ознаках публічного і приватного права: 

• публічне право : 

1)     орієнтується на задоволення публічних інтересів; 

2)     характеризується однобічним виявленням волі (держави); 

3)     має широку сферу обговорення при суворо обов’язковій (імперативній) формі регулювання; 

4)     передбачає ієрархічні (підпорядковані) відносини між суб’єктами права; 

5)     містить норми загальні і безособові, що мають нормативно-орієнтувальний вплив; 

6)     визначається перевагою директивно – обов’язкових норм, розрахованих на пряме 

застосування санкцій, пов’язаних з обмеженнями у використанні ресурсів; 

• приватне право : 

1)     орієнтується на задоволення приватних інтересів; 

2)     характеризується вільним виявленням волі усіх сторін; 

3)     широко використовує договірну (автономну) форму регулювання відносин; 

4)     передбачає юридично рівні відносини між суб’єктами права; 

5)     містить норми, звернені до суб’єктивного права, що гарантуються державою (судовий 

захист тощо); 

6)     визначається перевагою диспозитивних норм, розрахованих на самовідповідальність за 

своїми обов’язками і діями. 

 

2. За фундаментальністю норм, сконцентрованих у галузях права, їх можна поділити на: 

-         базові (фундаментальні) – містять вихідні норми права, які регулюють первинні суспільні 

відносини, та володіють вихідними юридичними режимами  правового регулювання , що мають 

особливу значущість для інших галузей права і використовуються ними (конституційне – провідне; 

цивільне, адміністративне; кримінальне); 

-         профілюючі (спеціальні, конкретизуючи) – містять норми  права, які регулюють сфери 

суспільних відносин, що пов’язані з первинними суспільними відносинами, і спрямовані на 

конкретизацію і підсилення дії певних норм базових галузей права. Сфери і режими регулювання 

профілюючих галузей права «відокремлюються» від сфер і режимів регулювання базових галузей 

права, але без зв’язку з ними існувати не можуть (трудове, сімейне, земельне, кримінально-виконавче, 

фінансове та ін.); 

-         комплексні – містять норми права,що регулюють сфери державного й господарського 

життя (господарське, аграрне, екологічне, морське право та ін.), виникають на основі подальшого 

розвитку комплексних інститутів права, що утворюються на стику суміжних галузей права і 

користуються режимами, які належать цим галузям (господарське, аграрне, екологічне, житлове, 

транспортне право).Режим комплексної галузі права може складатися: а) з режимів декількох 

основних інститутів чи підгалузей права, що функціонують «на рівних» (інтегральний режим); б) з 

режимів кількох інститутів, де один з них є основним (спеціальний режим). 

3. Галузі права за субординацією в правовому регулюванні: 

Галузі матеріального права – містять норми права, що прямо регулюють суспільні відносини 

(конституційне,цивільне,адміністративне,кримінальне та ін.). 

Галузі процесуального права – містять норми права, що визначають процедуру здійснення 

матеріального права і похідні від нього (адміністративно-процесуальне, цивільно-процесуальне та ін.). 

Процесуальні галузі права мають свій предмет регулювання, який відрізняється від предмета 

регулювання матеріальних галузей права. Ним є так звані організаційні відносини, які формуються в 

результаті діяльності уповноважених суб'єктів, пов'язаної із застосуванням норм матеріального права. 

Ці організаційні відносини представляють особливий прошарок, за рівнем не збіжний із предметом 

регулювання матеріального права. 

Галузі матеріального і процесуального права співвідносяться між собою, з одного боку, як 

самостійні, з іншого - як родинні, котрі необхідно доповнюють одна одну. Матеріальне право і 

процесуальне право не можуть бути формою одне одного, оскільки регулюють різні суспільні 

відносини і слугують  їх правовою формою. Матеріальні галузі права регулюють відносини між 

суб’єктами матеріальних відносин у різних сферах громадського життя, процесуальні – між судом і 

учасниками процесу. За кількістю норм матеріальні галузі права більш численні, ніж процесуальні: 

матеріальні галузі містять регулятивні,охоронні,захисні,а також процедурні норми. Норми 



процесуального права створюють умови для впровадження норм матеріального права, служать 

певними «інструкціями» з реалізації останніх. 

Матеріальні галузі права: 

Серед усіх галузей системи права провідне місце займає конституційне право, інтегруюча 

галузь права. Це пояснюється специфікою суспільних відносин, що складають предмет правового 

регулювання цієї галузі. Такими є відносини, що становлять основу суспільного і державного ладу. 

Конституційне (державне) право – сукупність правових норм,що регулюють правове положення 

особи,основи організації суспільного і державного ладу,системи органів держави і місцевого 

самоврядування,механізми здійснення державної влади. Крізь призму конституційного права можна 

сприйняти правовий образ держави як цілісного явища. 

Адміністративне право – система правових норм, які регулюють суспільні відносини , що 

формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування 

реалізації, охорони і захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також у 

процесі здійснення ними управління соціально – економічним і адміністративно – політичним 

розвитком. Регулюванню адміністративного права підлягає державна влада, що реалізується як у 

формі державного управління (власне управлінська діяльність),так і в різноманітних інших формах 

державної діяльності , тобто регламентація адміністративного права поширюється на державне 

управління, що здійснюється не тільки у межах, а й поза межами діяльності органів виконавчої влади, 

а саме: всередині апарату інших органів державної влади (парламенту,судів,органів міліції тощо); 

всередині апарату державних підприємств,установ та ін. В адміністративному праві переважає 

імперативний метод правового регулювання з властивою йому субординацією суб’єктів 

управлінських відносин. 

Цивільне право – система правових норм , що регулюють майнові і пов’язані з ними особисті 

немайнові відносини й особисті права та охороняють особисті права суб’єктів права шляхом створення 

умов для оцінки і відшкодування заподіяної шкоди в майновому еквіваленті.  

Кримінальне право – система правових норм , що охороняють від злочинних зазіхань права і 

свободи людини і громадянина, конституційний лад, усі види власності , установлюють міру 

кримінальної відповідальності за їх вчинення . Кримінальне право виконує охоронну і захисну функції, 

лише окремі норми мають регулятивний (погашення судимості) або рекомендаційний (необхідна 

оборона) характер.  

Кримінально – виконавче право – система юридичних норм, що регулюють відносини між 

засудженими та установами, державними органами і посадовими особами, а також останніх між собою 

з приводу виконання вироку й іншого вироку суду, акта помилування чи акта амністії, якими 

призначаються, змінюються або скасовуються покарання й інші заходи кримінально-правового 

характеру. Кримінально – виконавче право регламентує виконання усіх кримінальних покарань, а 

також виконання примусових заходів медичного характеру, призначених судом особам, котрі скоїли 

злочин, але страждають психічними розладами, які не виключають осудності, або визнані такими, що 

потребують лікування від алкоголізму і наркоманії.  

Трудове право – система юридичних норм, що регулюють відносини, засновані на угоді між 

працівниками і роботодавцем про особисте виконання працівником  за оплату роботи з певної 

спеціальності, кваліфікації або посади, а також відносини, безпосередньо пов’язані з трудовими. 

Метод регулювання трудового права здійснює єдине і водночас диференційоване регулювання: а) 

єдине – певні трудові права й обов’язки поширюються на всіх працівників; б) диференційоване – на 

цій підставі встановлюються особливості регулювання праці окремих категорій працівників залежно 

від факторів: об’єктивних (умови праці) і суб’єктивних (особистість працівника).  

Земельне право — це сукупність норм права, які регулюють суспільні відносини, що пов'язані 

з володінням, користуванням та розпорядженням землею.  

Екологічне право — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері 

освоєння, використання і охорони суспільством, державою, господарськими суб'єктами і громадянами 

природного середовища з метою зберігання природних багатств, запобігання екологічно шкідливого 

впливу господарської та іншої діяльності на середовище проживання людини. Сімейне право – 

регулює особисті і майнові відносини, що пов’язані зі шлюбом та спорідненістю людей, регулює 

порядок і умови реєстрації шлюбу, права й обов’язки подружжя, порядок розірвання шлюбу, права й 

обов’язки батьків і дітей, опіку і піклування. 



Фінансове право регулює фінансові відносини. Норми цієї галузі регламентують формування і 

виконання державного бюджету, порядок стягування податків, кредити, позики тощо. 

Особливу галузь права становить міжнародне право. Міжнародне право – система правових 

норм і принципів, що регулюють публічні відносини між державами (міжнародне публічне право) або 

приватноправові відносини між громадянами різних країн і їх об`єднання (міжнародне приватне 

право). Процесуальні галузі права: 

Цивільно – процесуальне право – система юридичних норм, що регулюють судочинство у 

справах про захист порушених і оспорюваних прав, свобод і законних інтересів громадян; організацій 

та інших суб’єктів цивільних, трудових та інших правовідносин.  

Адміністративно – процесуальне право – система юридичних норм, що регулюють 

правовідносини, які складаються під час здійснення адміністративного судочинства в результаті 

оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності представників влади.  

Кримінально – процесуальне право – система юридичних норм, які регулюють суспільні 

відносини, що виникають у зв’язку з виробництвом у кримінальних справах, шляхом створення 

особливої процедури їх порушення, розслідування, розгляду і вирішення.  

Окрім зазначених галузей процесуального права, існують господарсько-процесуальне право, 

конституційно-процесуальне право, міжнародно-процесуальне право та ін. Процесуальні галузі 

права мають свій предмет регулювання – організаційні відносини, що формуються в результаті 

діяльності уповноважених суб’єктів із застосування норм матеріального права. Ці відносини за 

рівнем  не збігаються з предметом регулювання матеріального права. 

Є й нові комплексні галузі права (військове право; гендерне право; ювенальне право; 

інтеграційне право та ін.).Наприклад, ювенальне право – система правових (матеріальних, 

процесуальних, організаційних) норм, спрямованих на забезпечення виживання та розвитку дитини, 

захист її прав, свобод та законних інтересів. Ювенальне право України не кодифіковане. Його 

джерела-нормативні акти, а також постанови Пленумів Верховного Суду України, що містять 

конкретизуючи правові норми, котрі є похідними від витлумачених законів. 

 

4. Поділ галузей права на підгалузі  та інститути права 

У галузі права виокремлюють інститути та підгалузі. Інститут регулює не всю сукупність 

однорідних відносин, а тільки певну їх частину, яка відрізняється суттєвою своєрідністю. Так, до 

складу галузі фінансового права входять інститути бюджетного фінансування, банківського 

кредитування тощо, цивільне право включає інститути права власності, зобов’язального права та ін. 

Підгалузь об’єднує кілька інститутів однієї і тієї ж галузі. 

Як правило, кожна галузь права має свої інститути права. 

Інститут права — це сукупність відокремлених, взаємопов'язаних правових норм певної галузі 

чи підгалузі права, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. 

Інститут права регулює окремі сторони суспільного життя і характеризується певними 

властивостями, а саме: регулятивністю, предметністю та галузевістю. Його головне призначення — 

забезпечити відносно закінчене регулювання у межах своєї групи однорідних суспільних відносин. 

Серед правових інститутів розрізняють: 

1) галузеві (інститут громадянства, інститут спадкування), тобто кожний з них має власний 

предмет, метод правового регулювання та правовий режим; 

2) міжгалузеві (інститут юридичної відповідальності за злочини, інститут права власності), тобто 

до його складу входять норми різних галузей права; 

3) комплексні (інститут права власності складається з інститутів власності українського народу, 

державної, приватної та комунальної власності), тобто до його складу входять менші за обсягом 

інститути. 

Крім того, залежно від підстав, правові інститути поділяються на: 

1) за галузевою належністю — конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне та інші 

галузі права; 

2) у залежності від ролі, яку вони виконують — предметні і функціональні; 

3) у залежності від відносин, що вони регулюють — матеріальні і процесуальні; 

4) залежно від закріплення загальних понять, принципів, завдань чи спеціальних зобов'язань — 

загальні і спеціальні; 



5) за спрямованістю дії — регулятивні і правоохоронні. Споріднені інститути утворюють 

підгалузі права, які є більшими за обсягом ніж правовий інститут, але водночас залишається у межах 

певної галузі права. 

Підгалузь права — це сукупність однорідних правових інститутів певної галузі права, що 

регулюють певну сферу суспільних відносин. 

На відміну від правових інститутів, підгалузь права не є обов'язковим елементом кожної галузі 

права. Вона утворюється лише в межах найрозвиненіших галузей права. Наприклад, у складі 

конституційного права вирізняють такі підгалузі, як виборче, парламентське, муніципальне право; у 

цивільному — зобов'язальне, авторське, спадкове право; у фінансовому — бюджетне, податкове право 

тощо. 

Галузі права, для яких характерні невеликі обсяги нормативного матеріалу, не мають у своєму 

складі підгалузей права (процесуальні галузі права). В той же час, за певних умов, а саме об'єктивної 

потреби у регулюванні певних сфер суспільних відносин, підгалузь може набути характеру 

самостійної галузі права. Так, наприклад, з галузі цивільного права відокремилось житлове право. 

 


