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Тема: Склад правовідносин 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо ознак, видів, елементів змісту та структури 

правових відносин; формування практичних умінь щодо здійснення правових відносин. 

План 

1. Поняття, ознаки, види правових відносин. 

2. Суб’єкти правових відносин. 

3. Суб’єктивні права, правомочність і юридичні обов’язки суб’єктів права. 

4. Поняття і види об’єктів правових відносин. 

5. Юридичні факти: поняття і класифікація. 

Ключові поняття та категорії: правові відносини, склад правових відносин, суб’єкти 

правових відносин, правосуб’єктність, правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, правовий статус 

суб’єктів, об’єкти правових відносин, юридичний зміст правовідносин, суб’єктивне право, 

правомочність, юридичний обов’язок, юридичний факт, юридичні дії, юридичні події, фактичний 

склад. 

Реферати 

1. Проблема визначення об’єкта правовідносин. 

2. Суб’єктивне право та юридичний обов ’язок. 

3. Фактичний склад правових відносин. 

4. Класифікація юридичних фактів. 

5. Законний інтерес: співвідношення з суб’єктивним правом і юридичним обов ’язком. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Чи всі суспільні відносини є правовими? Чи всі правові відносини за своєю природою є 

соціальними (суспільними)? 

2. Які соціальні та юридичні передумови виникнення правовідносин? 

3. Охарактеризуйте основні види суб’єктів правовідносин. 

4. Визначіть зміст правосуб’єктності та розмежуйте це поняття із поняттям «правовий статус 

особи». 

5.  Визначіть юридичні властивості, за якими розрізняють суб’єкта права та суб’єкта 

правовідносин. 

6. Чи можна обмежити дієздатність фізичної особи? Чи можна обмежити правоздатність 

фізичної особи? Назвіть відомі Вам приклади такого роду обмежень. 

7. Чим розрізняються поняття «об’єкт права» та «об’єкт правовідносин». 

8. Чи може визнаватися об’єктом правовідносин людина? 

9. Які відмінні властивості суб’єктивного права та юридичного обов’язку? Визначте, що їх 

об’єднує у межах поняття «юридичний зміст правовідносин». 

10. Які подібні та відмінні ознаки суб’єктивного права та інтересу особи? 

11. Розкрийте зміст поняття юридичні факти та охарактеризуйте основні їх 

види. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. Виходячи з того, що правові відносини являються специфічними 

суспільними відносинами, учасники яких виступають як носії прав і обовязків /встановлених нормами 



права/, необхідно розкрити ознаки правовідносин та їх види, навести приклади, відмітити їх значення. 

Доцільно звернути увагу на те, що існує матеріальний зміст правових відносин та юридичний. 

Сукупність суб’єктів правовідносин і їхні об’єкти складають матеріальний та юридичний зміст, а 

зафіксовані у правових нормах суб’єктивні права та юридичні обов’язки сторін складають юридичний 

зміст. Потрібно звернути увагу на те, що юридичний зміст функціонально пов’язаний із матеріальним 

змістом і забезпечує або формує його. 

До другого питання. Насамперед потрібно звернути увагу, що суб’єкти правовідносин- це 

учасники правових відносин, які виступають носіями взаємних суб’єктивних прав та юридичних 

обов’язків. Навести приклади суб’єктів правових відносин. Люди, спільноти та їх об’єднання 

відповідно до норм права володіють правосуб’єктністю, тобто передбаченою нормами права 

здатністю бути учасниками правовідносин. До соціально-юридичних властивостей правосуб’єктності 

відносять такі характеристики особи: правоздатність, дієздатність, деліктоздатність. Потрібно дати 

характеристику цих властивостей. 

До третього питання. Потрібно наголосити на тому, що суб’єктивні права та обов’язки 

взаємозалежні і є тим міцним зв’язком, на ґрунті якого утворюються правовідносини. Право однієї 

сторони завжди реалізується за рахунок виконання відповідних обов’язків іншою стороною. 

Суб’єктивне юридичне право - це міра можливої поведінки правомочної сторони, яка забезпечується 

юридичними обов’язками зобов’язаних осіб. Суб’єктивний юридичний обов’язок - це міра належної 

поведінки зобов’язаної сторони для забезпечення реалізації прав правомочних осіб. Суб’єктивне право 

та юридичний обов’язок взаємозумовлені, завдяки ним між їхніми носіями — суб’єктами — виникає 

зв’язок, що називається правовідносинами. 

До четвертого питання. Потрібно звернути увагу, що суб’єкти вступають у правові відносини 

з метою задоволення своїх інтересів і потреб. Інакше кажучи, для суб’єкта права правовідносини є 

юридично регламентованим способом досягнення певних соціальних благ. До об’єктів належать 

предмети матеріального світу (речі, цінності, майно); послуги виробничого й невиробничого 

характеру (виконання інформаційних послуг, виготовлення одягу); продукти духовної та 

інтелектуальної творчості (поезія, витвори мистецтва, музичний твір); особисті немайнові блага 

(життя, здоров'я, честь, гідність, ділова репутація тощо). 

До п’ятого питання. Для висвітлення поняття та видів юридичних фактів, необхідно виходити 

з того, що юридичні факти передбачені гіпотезою правової норми, це ті випадки, які пов'язують норму 

права з конкретною життєвою ситуацією. Без юридичних фактів настання правовідносин 

унеможливлюється. Види юридичних фактів за своєю класифікацією поділяються за певними 

характерними ознаками (вольовим критерієм, в залежності від правових наслідків, за характером дії і 

т.д.). Зупинитись на характеристиці діянь і подій. 
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