
Лекція № 23 

Тема:  Правові відносини. Юридичні факти. 
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С.р. 1.Особливості правовідносин з участю органів споживчої кооперації. 

 

Пропоную переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=fPYTPV5W1ao  

 

1. Поняття правові відносини та їх основні риси.  

Правовідносини - це врегульовані нормами права вольові суспільні відносини, що виражаються 

в конкретному зв'язку між правомочними і зобов'язаними суб'єктами - носіями суб'єктивних 

юридичних прав, обов'язків, повноважень і відповідальності - і забезпечуються державою. 

Ознаки правовідносин: 

1. Становлять різновид суспільних відносин, соціальний зв'язок. 

Правовідносини складаються між людьми або колективами як суб'єктами права з приводу 

соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів. Не може бути правовідносин з тваринами, 

рослинами, предметами. Відносини з ними є, але не за допомогою права. За негуманне поводження з 

собакою людина відповідає не перед собакою, а перед органами, що покликані захищати тварин. 

У колишні часи (середньовіччя) суб'єктами права визнавалися тварини і навіть неживі 

предмети. Наприклад, у Росії в 1593 p. був покараний батогом і засланий до Сибіру церковний дзвін, 

що "дзвонив" у зв'язку з убивством царевича Дмитра. 

2. Є ідеологічними відносинами - результатом свідомої діяльності (поведінки) людей. 

Правовідносини не можуть виникати, не проходячи через свідомість людей: норми права не можуть 

вплинути на людину, її поведінку, доки зміст правових норм не усвідомиться людьми, не стане їх 

правосвідомістю. 

3. Є вольовими відносинами, які проявляються вдвох аспектах: 

а) у втіленні в них волі (інтересу) держави, оскільки право відносини виникають на підставі 

правових норм; 

б) у втіленні в них волі (інтересу) учасників правовідносин вони зв'язані предметом інтересу, 

досягненням його результат 

Правда, правовідносини можуть виникати і припинятися по волею (інтересом) їх учасників 

(наприклад, потерплий від зло чину всупереч своєму бажанню залучається у кримінально-

процесуальні правовідносини зі злочинцем і судом). 

Однак реалізація правовідносин можлива лише на підставі виявлення волі (інтересу) їх 

учасників. При цьому є правовідносини, для виникнення яких необхідне волевиявлення всіх їх 

учасників (договір купівлі-продажу), а є правовідносини, для виникнення яких досить волевиявлення 

лише одного з учасників (проведення обшуку). 

4. Виникають, припиняються або змінюються, як правило, на основі норм права у разі настання 

передбачених правовою нормою фактів. Правовідносини виступають як спосіб реалізації норм права, 

або, інакше, норми права втілюються в правовідносинах, відбувається їх індивідуалізація стосовно 

суб'єктів і реальних ситуацій. У нормах права вже закладені правовідносини, але в абстрактній формі 

(докладніше див. § "Передумови виникнення правовідносин. Взаємозв'язок норми права і 

правовідносин"). 

 Проте не можна вважати, що наявність правових норм автоматично призводить до 

виникнення правовідносин. Можливий і такий варіант, коли правові норми реалізуються, але 

правовідносин немає. Правда, таке трапляється вкрай рідко, наприклад, виникнення правовідносин у 

разі вирішення справи на підставі аналогії права. 

5. Мають, як правило, двосторонній характер і є особливою формою взаємного зв'язку між 

конкретними суб'єктами через їх права, обов'язки, повноваження і відповідальність, які закріплені в 

правових нормах. Одна сторона має точно визначені суб'єктивні юридичні права (правомочна 

сторона), на іншу покладені відповідні суб'єктивні юридичні обов'язки (зобов'язана сторона). 

Повноваження - прерогатива державних органів і посадових осіб. Юридична відповідальність - 

https://www.youtube.com/watch?v=fPYTPV5W1ao


елемент вторинного характеру, який реалізується в результаті вчиненого правопорушення. Основний 

зміст правовідносин - суб'єктивне юридичне право і суб'єктивний юридичний обов'язок. 

 Не може бути правовідносин, заснованих лише на правах або лише на обов'язках. Правам 

однієї сторони відповідають обов'язки іншої. Наприклад, одна сторона - кредитор - має право на 

одержання боргу, а інша - боржник - обов'язок повернути борг. У деяких правовідносинах кожна 

сторона має і права, і обов'язки (фізичні особи), правомочності і відповідальність (посадові особи). 

 Ступінь конкретизації сторін може бути різним:  

а) точно визначена зобов'язана сторона;  

б) точно визначена лише правомочна сторона, а коло зобов'язаних осіб не визначено;  

в) точно визначені обидві сторони. 

6. Охороняються державою, забезпечуються заходами державного впливу. У більшості 

випадків суб'єктивні права і юридичні обов'язки здійснюються без застосування примусових заходів. 

У разі потреби зацікавлена сторона може звернутися до компетентного державного органу, який 

виносить рішення (акт застосування права) з чітким визначенням прав і обов'язків сторін. Можливість 

державного примусу створює режим соціальної захищеності, безпеки, законності. 

  

2. Склад і зміст правових відносин 

Елементи правових відносин такі: 

Суб'єкти правовідносин — це особи, що беруть участь у правовідносинах (не менше двох). 

Вони повинні володіти особливою юридичною властивістю — правосуб'єктністю, тобто 

правоздатністю, дієздатністю та деліктоздатністю. 

Правоздатність — це передбачена нормами права здатність суб'єкта мати суб'єктивні права та 

юридичні обов'язки. 

Дієздатність — це передбачена нормами права здатність суб'єкта самостійно, особистими 

діями набувати суб'єктивні права та юридичні обов'язки. 

Деліктоздатність — це здатність суб'єкта нести юридичну відповідальність за невиконання 

обов'язків або за вчинення різних правопорушень. 

Суб'єктами правовідносин можуть бути індивіди (фізичні особи) та колективи (юридичні особи, 

у тому числі держава). 

Об'єкт правовідносин — це матеріальні або духовні цінності, особисті або соціальні блага, з 

приводу яких суб'єкти вступають у правовідносини, здійснюють свої суб'єктивні права та юридичні 

обов'язки. 

Об'єктами правовідносин можуть бути предмети матеріального характеру, послуги 

виробничого та невиробничого характеру, продукти духовної та інтелектуальної творчості, особисті 

немайнові блага людини. 

Зміст правовідносин — це зафіксовані в нормах права суб'єктивні права та юридичні обов'язки 

учасників правовідносин. 

Суб'єктивне право — це передбачена нормами права міра можливої поведінки, що належить 

уповноваженій особі для задоволення її інтересів та потреб і яка забезпечується відповідними 

юридичними обов'язками інших (зобов'язаних) осіб. 

Юридичний обов'язок — це передбачена нормами права міра необхідної поведінки, яку 

зобов'язана особа повинна здійснювати в інтересах уповноваженої сторони. 

Суб'єктивні права та юридичні обов'язки тісно взаємопов'язані, взаємозалежні та 

взаємозумовлені, завдяки цьому між суб'єктами і виникає зв'язок, тобто правовідносини. 

Зміст правовідносин — це передбачена нормами права сукупність суб'єктивних прав та 

юридичних обов'язків суб'єктів правовідносин. 

Розрізняють юридичний і фактичний зміст правовідносин. 

Юридичний зміст правовідносин — це передбачені нормами права реальна можливість 

суб'єктів правовідносин щодо здійснення суб'єктивних прав та юридичних обов'язків. 

Фактичний зміст правовідносин — це фактична поведінка суб'єктів правовідносин, у межах 

якої реалізуються їхні суб'єктивні права та юридичні обов'язки. 

Юридичний і фактичний зміст нетотожні. Перший — значно ширший другого і містить 

невизначену кількість можливостей. Наприклад, особа, що має повну загальну середню освіту, має 

право вступу до будьякого вищого навчального закладу, тобто перед нею великий вибір можливостей, 

які складають зміст її суб'єктивного права (юридичний зміст). Проте реально вона може поступити на 



навчання в один або два вищі навчальні заклади за умови успішного складання вступних іспитів і тим 

самим реалізувати один із варіантів свого суб'єктивного права (фактичний зміст). 

Таким чином, юридичний зміст правовідносин визначає те, як правовідносини повинні 

відбуватися, а фактичний зміст правовідносин показує те, як вони відбулися у реальній дійсності. 

Правове регулювання здійснюється головним чином через механізм суб'єктивних прав і 

юридичних обов'язків. 

Суб'єктивні права — це передбачена правовою нормою вид і міра можливої чи дозволеної 

поведінки суб'єкта правовідносин із задоволенням своїх законних інтересів та потреб, забезпечується 

як юридичними обов'язками інших суб'єктів, так і захистом з боку держави. 

Суб'єктивне право належить лише уповноваженому суб'єкту, який реалізує його на свій розсуд, 

тобто суб'єкт завжди може відмовитися від використання свого суб'єктивного права, крім випадків, 

коли суб'єктивне право збігається із юридичним обов'язком (наприклад, кожен громадянин України 

має конституційні обов'язки, а саме: неухильно додержуватися Конституції та законів України, не 

посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей; сплачувати податки і збори у порядку і 

розмірах, встановлених законом; шанувати державні символи України тощо). 

Суб'єктивні права містять наступні варіанти можливої поведінки уповноваженого суб'єкта, як: 

1) право здійснювати певні дії, тобто реалізувати свої інтереси; 

2) право вимагати певних дій від зобов'язаного суб'єкта; 

3) право вимагати відновлення порушеного права, тобто звертатися до компетентних 

державних органів за захистом суб'єктивного права і примусового забезпечення юридичного 

обов'язку; 

4) право користуватися певним соціальним благом. 

Тобто суб'єктивне право може виступати як правоповедінка, правовимога, праводомагання, 

правокористування. Залежно від характеру і стадії реалізації того чи іншого суб'єктивного права на 

перший план у ньому може виходити одна із зазначених можливостей, як правило, перша. У цілому ж 

усі вищеназвані елементи становлять зміст і структуру суб'єктивного права. 

Суб'єктивне право не може здійснюватися її носієм довільно, незалежно від інших правових 

норм. Реалізуючи своє суб'єктивне право, суб'єкт правовідносин діє на основі і у межах діючих 

правових норм. 

Юридичні обов'язки — це передбачена правовою нормою і забезпечена можливістю 

державного примусу міра належної поведінки зобов'язаного суб'єкта, яку він повинен здійснити в інте-

ресах уповноваженого суб'єкта. 

Юридичний обов'язок виступає як особливий, передбачений чинним законодавством вид 

поведінки зобов'язаної особи стосовно уповноваженої особи. 

Юридичні обов'язки передбачають наступні варіанти можливої поведінки зобов'язаного 

суб'єкта, як: 

1) здійснювати певні дії на користь уповноваженого суб'єкта; 

2) зобов'язані утримуватися від здійснення дій, що суперечать інтересам інших суб'єктів; 

3) вимагати здійснення або нездійснення тих чи інших дій від інших суб'єктів; 

4) нести юридичну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання передбачених 

правовою нормою дій. Юридичний обов'язок встановлюється як в інтересах уповноваженого суб'єкта, 

так і в інтересах держави в цілому, яка є гарантом їхнього здійснення. На відміну від суб'єктивного 

права, відмовитися від виконання юридичного обов'язку не можна, тому що відмова від виконання або 

неналежного виконання є підставою для юридичної відповідальності. 

Залежно від того, який вид поведінки передбачений диспозицією правової норми, юридичні 

обов'язки поділяються на активні (вчинення позитивних дій в інтересах уповноваженого суб'єкта) і 

пасивні (невчинення заборонних дій). Юридичні обов'язки, як і суб'єктивні права, суворо 

персоніфіковані, тобто вони адресовані не абстрактній особі чи особам, а покладаються на 

конкретного суб'єкта чи суб'єктів визначених, конкретних правовідносин. 

Суб'єктивні права і юридичні обов'язки тісно пов'язані між собою, вони є взаємозалежними і 

відповідають один одному. 

 

3. Види правовідносин і критерії їх класифікації 

Правові відносини, що існують в суспільстві, залежно від певних ознак та критеріїв 

поділяються на види: 



1. За галузевою ознакою: 

— адміністративно-правові (наприклад, відносини щодо отримання паспорта); 

— кримінально-правові (приміром відносини щодо призначення покарання); 

— конституційно-правові (зокрема, відносини щодо виборів); 

— цивільно-правові (скажімо, відносини купівлі-продажу); 

— трудові (наприклад, відносини за трудовим договором) тощо. 

2. За функціональним призначенням норм права: 

— регулятивні правовідносини — виникають на основі правомірної поведінки суб'єктів, тобто 

такої поведінки, що відповідає вимогам, встановленим нормами права (приміром, цивільні, фінансові, 

шлюбно-сімейні); 

— охоронні правовідносини — виникають з факту неправомірної поведінки суб'єктів, тобто 

такої поведінки, що суперечить вимогам, встановленим нормами права, та є відповідним реагуванням 

з боку держави на таку поведінку (наприклад, кримінально-правові, адміністративно-правові 

відносини). 

3. За субординацією в правовому регулюванні: 

— матеріально-правові — виникають на основі норм матеріального права (конституційно-

правові, адміністративно-правові, кримінально-правові та ін.); 

— процесуально-правові — виникають на основі норм процесуального права та є похідними 

від норм матеріального права (наприклад, кримінально-процесуальні відносини в процесі здійснення 

кримінального провадження в справі). 

4. За методом правового регулювання (волевиявленням сторін): 

— договірні (диспозитивні) — виникають за згодою сторін як правомочної, так і зобов'язаної 

(це, зокрема, укладання договору); 

— управлінські, чи керувальні (імперативні) — виникають за бажанням лише правомочної 

сторони (наприклад, притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності). 

5. Залежно від ступеня визначеності (конкретизації, індивідуалізації) суб'єктів: 

— відносні — визначена лише одна сторона — носій суб'єктивного права, а решта зобов'язані 

утримуватися від порушення її законних прав та інтересів (наприклад, відносини авторського права); 

— абсолютні — точно визначені суб'єктивні права та юридичні обов'язки сторін, як 

правомочної, так і зобов'язаної (наприклад, відносини між продавцем і покупцем); 

6. За характером дії зобов'язаного суб'єкта: 

— активні — суб'єкт зобов'язаний вчинити певні дії, наприклад, зупинитись на вимогу 

працівника поліції; 

— пасивні — суб'єкт має утримуватися від виконання певних дій, приміром, від порушення 

правил дорожнього руху. 

7. За кількістю суб'єктів, які беруть участь у правовідносинах: 

— прості — виникають між двома суб'єктами; 

— складні — виникають між трьома та більшою кількістю суб'єктів. 

8. Залежно від розподілу суб'єктивних прав і юридичних обов'язків між суб'єктами правових 

відносин: 

— односторонні — кожен із суб'єктів має або суб'єктивні права, або юридичні обов'язки; 

— двосторонні — кожен із суб'єктів має і суб'єктивні права, і юридичні обов'язки. 

9. За часом дії: 

— короткотривалі (купівля-продаж конкретної речі); 

— довготривалі (шлюбно-сімейні відносини). 

 

4. Юридичні факти 

Юридичні факти - це умови, конкретні життєві обставини, передбачені гіпотезою правової 

норми, з настанням яких виникають правові відносини. 

Юридичні факти є фактичною обставиною для виникнення правових відносин, саме з їх 

настанням пов'язано виникнення, зміна чи припинення в учасників правових відносин певних 

суб'єктивних прав і юридичних обов'язків. 

Юридичні факти залежно від різних критеріїв можна класифікувати на різні групи. 

Так, залежно від волі суб'єктів правових відносин розрізняють: 

 1)факти дії, які залежать від волі суб'єктів і які в свою чергу розподіляються на: 



o а) правомірні дії, які пов'язані з правовими відносинами що мають позитивний результат:  

 - факти акти (у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права і 

обов'язки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної 

республіки Крим або органів місцевого самоврядування..., а також можуть виникати з рішення суду - 

ст. 11 Цивільного кодексу України); 

 - факти дії (підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є дії осіб, зокрема 

договори та інші правочини, створення літературних, художніх творів, винаходів та інших 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності, інші дії); 

o б) неправомірні дії, які пов'язані з настанням суспільно-шкідливих або суспільно-

небезпечних наслідків: 

 - проступки (дисциплінарні, цивільно-правові, адміністративні, пов'язані з настанням 

суспільної шкоди); 

 - злочини, пов'язані із вчиненням особою діянь, заборонених статтями Особливої частини 

Кримінального кодексу і настанням суспільної небезпеки. 

 2) факти події, які не залежать від волі суб'єктів правовідносин: 

o - стихійне лихо; 

o - землетрус; 

o - хвороба особи; 

o - смерть фізичної особи тощо. 

Залежно від юридичних наслідків юридичні факти можуть бути: 

 а) правоутворюючі, з настанням яких виникають правові відносини: 

o - факт народження дитини, пов'язаний із виникненням відносин життя, громадянства та 

інших; 

o - факт скоєння злочину, пов'язаний із виникненням кримінальних відносин; 

 б) правозамінюючі, з настанням яких змінюються правовідносини: 

o - переведення працівника на посаду з більшим обсягом роботи змінює його правовий 

статус, надає певні повноваження і тому подібне; 

o - факт перебування жінки у стані вагітності є підставою для переведення на легку роботу 

чи укладення трудового договору про неповний робочий день (тиждень); 

 в) правоприпиняючі, з настанням яких припиняються правовідносини: 

o - факт призначення народного депутата України на посаду міністра є підставою для 

припинення його депутатських повноважень; 

o - набуття чинності рішення суду про розірвання шлюбу припиняє сімейні відносини 

колишнього подружжя. 

Ряд фактів можуть одночасно бути і правоприпиняючими і правоутворюючими. Так, факт 

смерті фізичної особи припиняє відносини життя, громадянства та інші, але одночасно є підставою 

для виникнення пенсійних відносин для осіб, які втратили годувальника, відносин спадкування та 

інших. 

Залежно від складу юридичні факти можуть бути: 

 а) простими, що складаються з однієї умови, настання якої є достатньою для виникнення, 

зміни чи припинення правовідносин. Так, для надання відпустки повної тривалості у перший рік 

роботи на підприємстві достатньо пропрацювати не менше 6 місяців; 

 б) складними, що складаються з різних умов, тільки наявність сукупності яких є підставою 

для виникнення, зміни чи припинення правовідносин. Так, для виникнення сімейних відносин 

необхідно досягти особами шлюбного віку, взаємної згоди на одруження, взаємної обізнаності про 

стан здоров'я один одного, реєстрації шлюбу. 

Юридичні факти можуть розподілятися і за іншими критеріями. 
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