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Scire leges non hoc est verba eārum tenēre, sed vim ac
potestātem.
Знання законів не в тому, щоб знати їхні слова, а щоб розу
міти зміст.
Латинський вислів для майбутніх юристів

ШАНОВНІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ
ТА ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИЦІ!
У цьому році ви завершуєте навчання в старшій школі.
Якщо тримаєте в руках цей підручник, можливо, правові науки стануть в майбутньому вашою професією. Завжди
пам’ятайте, що основою цієї професії є принцип «Neminem
laede», що в перекладі з латини означає: «Нікому не зашкодь!». Автори мають надію, що ваш шлях до права обрано
душею й розумом, що дасть вам наснаги до праці, а нашій
країні процвітання з професійними юристами.
Цей курс недаремно починається з відомого латинського
вислову про пріоритет розуміння суті закону. Процес розбудови української правової держави, заснованої на верховенстві
права та пріоритеті прав і свобод людини, потребує компетентних, відповідальних, свідомих громадян. У професії юриста
важливим є не тільки знання закону, але й усвідомлення важливості загальнолюдських цінностей, необхідності критичного
осмислення суспільних процесів задля того, щоб приносити
користь суспільству та робити його кращим.
Курс правознавства покликаний сформувати ціннісні орієнтації та особистісне ставлення за освітніми лініями «Громадянська відповідальність» (проходить через усі розділи курсу),
«Екологічна безпека та сталий розвиток» (розділ «Екологічне
законодавство»), «Підприємливість та фінансова грамотність»
(розділ «Фінансове право України»), «Здоров’я і безпека»
(теми захисту прав споживачів, окремі теми цивільного, трудового, кримінального та інших галузей права).
Профільний курс з правознавства спрямовано на отримання правових знань і навичок правових орієнтацій. Окрім
теоретичного матеріалу, підручник містить багато правових
ситуацій, розв’язання яких допоможе вам набути предметних
і міжпредметних компетентностей. На практичних заняттях
ви зможете відчути себе в ролі адвоката чи судді, слідчого
чи прокурора, навчитеся розв’язувати конкретні життєві ситуації.
У кінці кожного розділу подано контрольні завдання для
підсумкового оцінювання та запитання, які акцентують увагу
на основних проблемах теми.
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×исленні витяги з нормативно-правових документів не
лише ілюструють навчальний матеріал, а й є самостійним
джерелом знань. Але пам’ятайте, що українське законодавство
постійно вдосконалюється і тому змінюється. Тому потрібно
стежити за змінами за допомогою офіційних державних сайтів.
Найкращим радником будуть посилання на інтернет-ресурси:
 Верховної Ради України: http:/rada.gov.ua
 Президента України: www.president.gov.ua
 Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua
 Конституційного Суду України: www.ccu.gov.ua
 Верховного Суду: https://supreme.court.gov.ua/supreme/gro
madyanam/perelik_sprav/
 Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
http://www.ombudsman.gov.ua
Духовний аспект проблем, що розв’язує правова наука, розглядається через призму думок філософів, юристів зі світовим
ім’ям, видатних громадських діячів, славетних митців. Кожен
параграф починається з вислову відомої особи і дає можливість
замислитися та розставити акценти у виборі між ідеальними
прагненнями свободи й рівності та реальним життям.
Підручник містить таблиці, схеми, які полегшують засвоєння навчального матеріалу та сприяють його візуалізації. Користуватися підручником вам допоможуть піктограми, що
сприятимуть орієнтуванню в структурі навчального матеріалу:
– рубрика «Норма закону», у якій вміщено основні поняття теми;
– рубрика «Для допитливих з історії поняття» містить
дослівний переклад термінів, історію їх виникнення, цікаві подробиці вживання в різні історичні часи;
– фрагменти нормативно-правових актів, що пропонуються для аналізу;
– покрокова інструкція проведення практичних занять;
– запитання для самоперевірки, тести для перевірки
знань, юридичні задачі для набуття практичних умінь і
навичок застосування правових знань.
Під час розв’язання юридичних ситуацій ви можете звертатися до законодавства через гіперпосилання або QR-коди.
Сподіваємося, що підручник надихне вас на навчання,
стане помічником у складних життєвих ситуаціях, допоможе
набути корисної інформації. Автори бажають успіхів і нагадують відомий афоризм «Шлях здолає той, хто йде!».
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Тема 1

Òåìà 1.
Адміністративне право України
У громадському просторі відсутня вища й остаточна істина.
Існування публічної сфери невіддільне від обміну думками.
Ганна Арендт, американська мислителька

§§ 1–2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
1. Поняття адміністративного права
Адміністративне право є однією з провідних галузей в українській системі права, яка вирізняється предметом і специфічним методом правового регулювання суспільних відносин.
Адміністративне право – це самостійна галузь права,
за допомогою якої держава регулює суспільні відносини
у сфері державного управління.
Ïðåäìåòîì регулювання адміністративного права є суспільні
відносини, що виникають у сфері державного управління та
пов’язані з процесом здійснення управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами.
Правове регулювання суспільних відносин здійснюється за
допомогою норм права, обов’язкових для всіх суб’єктів, якщо
їх учасниками є відповідні органи державного управління
(посадові особи), які здійснюють управлінську діяльність.
Своєрідність адміністративного права полягає також в особливому методі регулювання, що виявляється в юридичній нерівності
учасників, односторонніх владних розпорядженнях (наприклад,
відносини податкової адміністрації з платниками податків).
Ìетоди адміністративного права:
 метод приписів – установлення певного порядку дій учасників відносин у сфері державного управління;
 метод дозволів – надання учасникам відносин можливості
вибору поведінки в межах умов, передбачених адміністративно-правовою нормою;
 метод заборон – заборона певних дій учасникам відносин.
метод
приписів
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метод
дозволів

метод
заборон

Адміністративне право забезпечує:
оптимальні рамки правових стандартів, усередині яких
здійснюється управління державою та суспільством;
 оптимальний рівень управління суспільством з використанням адміністративних інститутів державної влади;
 справедливі умови реалізації прав особи в управлінні суспільством;
 забезпечення інтересів кожного індивіда через правову законність і оптимальне управління суспільними справами.


2. Джерела адміністративного права
Джерелами адміністративного права є ухвалені уповноваженими органами акти правотворчості, які цілком складаються з адміністративно-правових норм або містять хоча б
одну з таких норм.
Особливістю адміністративного права є різноманітність і
велика кількість його джерел. Це обумовлено тим, що нормами цієї галузі права регламентується широке коло суспільних відносин. Джерела адміністративного права становлять
систему логічно та послідовно розміщених актів, які є взаємозалежними.
Розрізняють такі групи джерел адміністративного права:
 Конституція України – має установчий характер, оскільки
містить низку приписів, які є вихідними для адміністративного права. Так, в Основному законі визначено статус Президента України, структуру Кабінету Міністрів України,
закріплено систему органів державної виконавчої влади тощо;
 окреме місце серед джерел адміністративного права посідають кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України та ін.;
 закони є найістотнішим джерелом адміністративного права,
оскільки вони закріплюють механізм реалізації державної
виконавчої влади. До них належать Закони України «Про
державну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про
звернення громадян» та ін.;
 Укази та нормативні розпорядження Президента України;
 Постанови та нормативні розпорядження Кабінету Міністрів України;
 міжнародні договори та угоди й виконавчі приписи до них,
згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою
України;
 акти центральних органів виконавчої влади;
 акти місцевих державних адміністрацій;
 рішення рад і виконавчих органів місцевого самоврядування.
Перші три позиції – це джерела вищої юридичної сили.
Норми Конституції України, що закріплюють права людини і
громадянина, є нормами прямої дії.
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Адміністративні правовідносини мають деякі особливості,
що відрізняють їх від інших правовідносин:
 складаються у сфері державного управління;
 однією із сторін обов’язково є орган влади (державного управління), орган місцевого самоврядування або громадська організація, які наділено державно-владними повноваженнями;
 особливий зв’язок між учасниками, один з яких за певних
обставин має право вимагати від іншого такої поведінки,
яку передбачено нормою адміністративного права;
 орган управління зобов’язаний реалізувати свої права,
тобто право є одночасно й обов’язком суб’єкта адміністративних правовідносин;
 можуть виникати за ініціативи будь-якого суб’єкта адміністративного права, згода іншої сторони не є обов’язковою
умовою для їх виникнення;
 порушення однією із сторін своїх обов’язків зумовлює її
відповідальність перед державою, а не перед іншою стороною;
 санкції, що застосовуються до сторін за порушення ними
своїх прав і обов’язків, – це, як правило, заходи адміністративного примусу, адміністративної та дисциплінарної
відповідальності, але й можлива матеріальна та кримінальна відповідальність;
 спори, що виникають між учасниками цих правовідносин, вирішуються як в адміністративному, так і в судовому порядку.

державні посадові особи та державні службовці; посадові особи
та службовці органів місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності; громадяни України; іноземні громадяни та особи без громадянства, які реалізують свої права і
обов’язки у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності. Необхідно
зазначити, що права і обов’язки суб’єктів адміністративних
правовідносин мають взаємний характер: правам однієї сторони відповідають обов’язки іншої і навпаки.
Суб’єктів адміністративних правовідносин наділено адміністративною правоздатністю та дієздатністю.
Адміністративна правоздатність – це здатність індивіда бути носієм прав і обов’язків у сфері державного
управління. Виникає з моменту народження і припиняється
зі смертю особи. Адміністративна правоздатність не однакова
для всіх громадян і залежить від багатьох факторів: віку,
освіти, статі, стану здоров’я тощо.
Адміністративна дієздатність – це визнана законом
та іншими нормативно-правовими актами здатність громадян особисто своїми діями набувати, здійснювати права та
нести обов’язки адміністративно-правового характеру.
Законодавством точно визначено момент виникнення адміністративної дієздатності. Її настання пов’язано з віком (інтелектуальним зростанням) особи. Для юридичних осіб настає
із часу створення, для фізичних – залежно від обставин:
 діти із 6 років йдуть до школи та стають суб’єктами правовідносин;
 з 7 років дають згоду на зміну прізвища;
 з 10 років місце проживання визначається за спільною згодою батьків і дитини;
 з 10 років мають право вступати до дитячих громадських
організацій;
 із 14 років мають право вільно пересуватися по території країни;
 із 16 років настає адміністративна відповідальність тощо.
Але в повному обсязі адміністративна відповідальність настає тільки з 18 років. Деякі з нижченаведених факторів
можуть бути причиною повного або часткового обмеження
адміністративної дієздатності:
 душевна хвороба;
 інвалідність (втрата зору, слуху) позбавляє права на управління транспортним засобом;
 судимість або відсутність спеціальної освіти не дає можливості обіймати низку посад у державному апараті.

4. Суб’єкти адміністративних правовідносин
Суб’єктами адміністративно-правових відносин можуть бути:
органи державного управління та місцевого самоврядування;

5. Публічна адміністрація
Публічна адміністрація України охоплює органи виконавчої влади (вищий, центральні та місцеві органи виконавчої

3. Адміністративні правовідносини
Адміністративні правовідносини – це суспільні відносини у сфері державного управління, учасники яких є
носіями прав і обов’язків, урегульованих нормами адміністративного права.
Адміністративні правовідносини є різновидом правових відносин і тому їм властиві спільні ознаки. Складовими частинами
адміністративно-правових відносин є суб’єкти, об’єкт та зміст.
суб’єкти – державні
органи, фізичні та
юридичні особи, яких
наділено певним
обсягом повноважень
у сфері державного
управління
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Елементи
адміністративних
правовідносин

об’єкт –
управлінська
діяльність у сфері
державного управління

зміст правовідносин характеризується синтезом
фактичного та юридичного. Юридичний зміст –
адміністративні суб’єктивні права та обов’язки
суб’єктів. Фактичний зміст – поведінка суб’єктів,
їх діяльність
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Публічна адміністрація

влади) і місцеве самоврядування (місцеві ради та їх органи,
сільських, селищних і міських голів).

органи
виконавчої
влади

Кабінет Міністрів України

Прем’єр-міністр України,
віце-прем’єри, міністри

міністерства

служби (надають
адміністративні послуги)

інші центральні органи
виконавчої влади

інспекції (здійснюють
державний нагляд)

центральні органи
виконавчої влади зі
спеціальним статусом
органи
місцевого
самоврядування

місцеві ради, голови місцевих
рад, старости, виконавчі органи

агентства (здійснюють
управління об’єктами
державної власності)
Антимнопольний
комітет, Фонд
державного майна та ін.

районні та обласні ради та
інші органи

Публічна адміністрація – це органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які наділено владними повноваженнями, що діють з метою забезпечення
як інтересів держави, так й інтересів суспільства в цілому.
Процес становлення публічної адміністрації в Україні ще
не завершено. Це пов’язано з вивченням світового досвіду в цій
сфері та вдосконаленням законодавства, що має створити
ефективну систему управління.
6. Співвідношення переконання та примусу в адміністративному праві. Заходи адміністративного примусу
В адміністративному праві переконання й примус є універсальними методами державного управління, що застосовуються
в усіх галузях і сферах, на всіх рівнях управління. Ці методи
найпослідовніше реалізуються через механізм прав і обов’язків,
підкреслюють особливість відносин влади та підлеглості.
Зміст переконання як особливого способу правового впливу
полягає в тому, що суб’єкти державного управління повинні
дотримуватися вимог через їх внутрішнє визнання, а не внаслідок сліпого підпорядкування вимогам влади. Це означає
впровадження дисциплінованості, розуміння того, що громадська дисципліна та законність являють собою необхідну умову
успішної побудови правової, незалежної, демократичної держави, а також формування свідомої звички, спрямованої на
дотримання правових вимог, почуття недопустимості їх порушення, потреби активно боротися з правопорушеннями.
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Адміністративне переконання – це активний систематичний вплив уповноважених державних органів на свідомість і поведінку суб’єктів адміністративних правовідносин
з метою виховання в них внутрішньої потреби дотримання
правових норм.
Форми адміністративного впливу

обмін досвідом
практичної
діяльності

організація
державних
і громадських
заходів (нарад,
семінарів, зборів)

проведення
інструктажів
підпорядкова
них структур

роз’яснення
рішень державних
органів і способів
їх реалізації

Державний примус характеризується тим, що цей метод
впливу є допоміжним і здійснюється на підставі переконання.
Цей засіб впливу застосовується до порівняно незначної кількості осіб – тих людей, що вчинили правопорушення. Адміністративний примус є одним з видів державного примусу. Він
застосовується на основі адміністративно-процесуальних норм.
Адміністративний примус – це система засобів впливу
на свідомість і поведінку суб’єктів адміністративних правовідносин з метою досягнення чіткого виконання встановлених
обов’язків, розвитку суспільних відносин у рамках закону,
забезпечення правопорядку та законності.
В юридичній науці склалася така класифікація заходів адміністративного примусу:
Заходи адміністративного примусу
заходи
адміністративного
присікання –
примусове зупинення
протиправної дії, що
має ознаки
адміністративного
проступку
 затримання

правопорушника
 особистий огляд
і огляд речей
 реагування на
інформацію про
адміністративні
проступки та ін.

адміністративнозапобіжні заходи
застосовуються для
попередження
правопорушень,
для підтримання
правопорядку за
надзвичайних обставин
 адміністративний

нагляд за особами,
звільненими з місць
позбавлення волі
 закриття окремих
ділянок кордону
 направлення
на примусове медичне
обстеження та ін.

заходи
адміністративного
стягнення –
примусові заходи,
що застосовуються
уповноваженими
органами до осіб, які
скоїли проступок
 штраф
 попередження
 громадські роботи
 виправні роботи
 адміністративний

арешт
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Запитання та завдання
Розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. Виконком Катеринівської міської ради, розглянувши
скаргу Нерідного А. про визнання недійсним заповіту, який склав
його батько на користь свого двоюрідного брата, ухвалив рішення
про задоволення його прохання.
Чи правомірне рішення виконкому Катеринівської міської ради?

Ситуація 2. Батьки Зарозумілої Оленки вирішили віддати доньку
до школи, коли їй виповнилося 5 років і 8 місяців. З першого дня
Оленці не сподобалося у школі, тому що однокласники, на один-два
роки старші за неї, сміялися з її прізвища. Оленка вирішила змінити прізвище Зарозуміла на більш нейтральне – Іваненко. Вона
взяла свідоцтво про народження та самостійно звернулася до органу
РАЦС. Працівники органу РАЦС повідомили батьків Оленки про її
намір. Оленка заявила, що порушено її право на зміну прізвища та
пообіцяла наступного вівторка звернутися до суду з позовом про порушення її прав.
Визначте обсяг дієздатності Зарозумілої Оленки.
Проаналізуйте ситуацію.
Які перспективи судового рішення має дівчинка? Придумайте закінчення
цієї історії.

Ситуація 3. На засіданні комісії міськвиконкому між її членами
розгорнулася дискусія навколо питання: «Хто має здійснювати
заходи адміністративного примусу?». Одна частина членів комісії
стверджувала, що такими повноваженнями наділено лише органи
внутрішніх справ, а інша частина членів комісії вважала, що заходи
адміністративного примусу має здійснювати міська рада та міськвиконком.
Надайте юридичну консультацію із цього питання, користу
ючись посиланням на статті Закону України «Про місцеве само
врядування в Україні» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/
97вр#n505).
Запитання для самоперевірки
1. Що є предметом адміністративного права?
2. Схарактеризуйте метод правового регулювання адміністративних пра
вовідносин.
3. Визначте групи джерел адміністративного права.
4. Що таке адміністративні правовідносини?
5. Які суб’єкти адміністративноправових відносин вам відомі?
6. Що є об’єктом адміністративноправових відносин?

§ 3. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
1. Поняття державної служби
В юридичній літературі поняття «служба» тлумачиться як
вид оплачуваної суспільно корисної діяльності. Така діяльність передбачає виконання управлінських дій, обслуговування суспільства. Службовці мають різноманітні соціальні
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функції, які обумовлено багатьма нормативно-правовими актами, що регламентують окремі види служби. Тобто служ
бовцем (на відміну від державного службовця) є особа, яка
обіймає посаду й здійснює управлінську діяльність або виконує соціально-культурні функції (лікар, учитель, працівник
культури) за винагороду.
Закон України «Про державну службу»
Ст. 1. Державна служба та державний службовець
1. Державна служба – це публічна, професійна, політично
неупереджена діяльність із практичного виконання завдань
і функцій держави, зокрема щодо:
1) аналізу державної політики на загальнодержавному,
галузевому і регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування;
2) забезпечення реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і регіональних програм,
виконання законів та інших нормативноправових актів;
3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства;
5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням;
6) управління персоналом державних органів;
7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених законодавством.
Державна служба здійснюється на професійній основі з дотриманням визначених Законом України принципів.
верховенство
права
законність

стабільність

прозорість

Принципи
державної
служби

патріотизм

політична
неупередженість
рівний доступ до
державної служби

професіоналізм

доброчесність
ефективність
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2. Право громадян на проходження державної служби
Державний службовець – це громадянин України, який
обіймає посаду державної служби в органі державної
влади, іншому державному органі, його апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені повноваження, безпосередньо пов’язані з
виконанням завдань і функцій державного органу, а також
дотримується принципів державної служби.
Право бути державним службовцем надається громадянам
України незалежно від походження, соціального, майнового
стану, расової та національної належності, статі, політичних
поглядів, релігійних переконань і місця проживання.
Право на державну службу мають повнолітні громадяни
України, які вільно володіють державною мовою і яким присвоєно ступінь вищої освіти.
На державну службу не може вступити особа, яка:
 досягла 65-річного віку;
 в установленому законом порядку визнана недієздатною
або дієздатність якої обмежена;
 має судимість за вчинення умисного злочину, якщо таку
судимість не погашено або не знято в установленому законом порядку;
 відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або
обіймати відповідні посади;
 піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або
пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 має громадянство іншої держави;
 не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її
проведення;
 підпадає під заборону, установлену Законом України «Про
очищення влади».
Закон передбачає певні вимоги до осіб, які претендують на
вступ на державну службу. Наприклад, для посад категорії
«А» такими вимогами є загальний стаж роботи не менш як
сім років; досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б», або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не менш
як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння
іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.
Головним компонентом державної служби є посада – визначена структурою й штатним розкладом первинна структурна
одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено
встановлене нормативними актами коло службових повноважень. Вступ на державну службу здійснюється шляхом при-
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значення громадянина України на посаду державної служби
за результатами конкурсу. Посада визначає коло службових
обов’язків, права та межі відповідальності державного службовця, вимоги щодо його професійної підготовки. Крім того,
посада відображає зміст роботи, яку виконує службовець,
установлює його правовий статус.
3. Права та обов’язки державних службовців
Державний службовець має права, чітко окреслені Законом
України «Про державну службу». Це права:
 на повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе
й шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших
осіб;
 на чітке визначення посадових обов’язків;
 на належні для роботи умови служби та їх матеріальнотехнічне забезпечення;
 на оплату праці залежно від займаної посади, результатів
службової діяльності, стажу державної служби та рангу;
відпустку, соціальне та пенсійне забезпечення;
 на професійне навчання;
 на просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
 на участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав
та інтересів та участь у діяльності об’єднань громадян, крім
політичних партій в окремих випадках;
 оскарження в установленому законом порядку рішень про
накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної служби;
 на захист від незаконного переслідування з боку державних органів та їх посадових осіб у разі повідомлення про
факти порушення вимог Закону.
Державні службовці також реалізують інші права, визначені в положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових інструкціях, затверджених керівниками
державної служби в цих органах.
Державний службовець під час виконання посадових
обов’язків діє у межах повноважень, визначених законом, і
підпорядковується своєму безпосередньому керівнику. У разі
виникнення у нього сумніву щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження) або доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого
зобов’язаний виконати такий наказ. Одночасно з виконанням
такого наказу державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або
орган вищого рівня. У такому разі державний службовець
звільняється від відповідальності за виконання зазначеного
наказу чи доручення.
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Державний службовець має коло обов’язків, визначених
також Законом України «Про державну службу».

Високопосадова Є. відмовилася надати таку інформацію, посилаючись на недоторканність особистого життя й таємницю вкладів. Конкурсна комісія відмовила громадянці в розгляді документів.

Державний службовець зобов’язаний

Чи законне рішення комісії? Відповідь обґрунтуйте.

дотримуватися
Конституції
та законів України

поважати
гідність людини,
не допускати
порушення прав
і свобод людини

дотримуватися
принципів державної
служби та правил
етичної поведінки

з повагою
ставитися
до державних
символів України

обов’язково
використовувати
державну мову під
час виконання своїх
посадових обов’язків

сумлінно та
професійно
виконувати свої
посадові обов’язки

забезпечувати в межах
наданих повноважень
ефективне виконання
завдань і функцій
державних органів

додержуватися
вимог
законодавства
у сфері запобігання
і протидії корупції

постійно
підвищувати
рівень своєї
професійної
компетентності

надавати публічну
інформацію
в межах,
визначених
законом

зберігати державну
таємницю та
персональні дані осіб,
що стали відомі у зв’язку
з виконанням обов’язків

виконувати
інші
обов’язки

Державний службовець не має права:
бути членом політичної партії, якщо такий державний
службовець обіймає посаду державної служби категорії
«А» (вищий корпус державної служби);
 обіймати посади в керівних органах політичної партії;
 суміщати державну службу із статусом депутата місцевої
ради, якщо такий державний службовець обіймає посаду
державної служби категорії «А»;
 залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі
в передвиборній агітації, акціях і заходах, що організовуються політичними партіями;
 у будь-який інший спосіб використовувати своє службове
становище в політичних цілях.


Запитання та завдання
Розв’яжіть ситуацію, користуючись посиланням на
статті Закону України «Про державну службу» (http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/889-19#n112).

Ситуація. Громадянка Високопосадова Є. подала до
конкурсної комісії документи на посаду начальника
управління комунального господарства міської ради. Конкурсна комісія запросила від Високопосадової Є. відомості про доходи, зобов’язання фінансового характеру та вклади в банках членів її сім’ї.
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Запитання для самоперевірки
1. Що таке державна служба?
2. На яких принципах здійснюється державна служба? Схарактеризуйте
один з них.
3. Хто має право на проходження державної служби?
4. Які права та обов’язки державних службовців?

§ 4.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(ПРОСТУПОК)

1. Поняття, ознаки адміністративного правопорушення
Адміністративні правопорушення становлять собою передбачені нормами адміністративного, фінансового, земельного,
екологічного, процесуального права та інших галузей права
посягання на встановлений порядок державного управління,
власність, права та законні інтереси громадян і є порушеннями встановлених адміністративними органами правил.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Ст. 9. Поняття адміністративного правопорушення
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія
чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок
управління і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність.
Ознаки адміністративного правопорушення:
це акт поведінки, що виражається в дії (наприклад, перевищення водіями транспортних засобів установленої швидкості
руху) або бездіяльності (наприклад, порушення посадовими
особами встановлених термінів виплати пенсій, стипендій,
заробітних плат);
 це протиправна поведінка, тобто це діяння, заборонені законом або підзаконним нормативно-правовим актом;
 завжди завдає шкоди особі, групі осіб чи суспільству в цілому або несе загрозу завдання такої шкоди, а також негативно впливає на інтереси суб’єктів;
 винність особи. На відміну від цивільно-правових правопорушень, де юридична відповідальність може наступати
і без вини суб’єкта правопорушення, протиправні діяння
вважаються адміністративними проступками лише за наявності вини особи у формі умислу або необережності;
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Тема 1

правопорушник притягується до адміністративної від
повідальності. Із цього правила можуть бути винятки. Зокрема, при малозначності вчиненого адміністративного
правопорушення орган, уповноважений вирішувати справу,
може звільнити порушника від адміністративної відповідальності та обмежитися зауваженням.

2. Склад адміністративного правопорушення
Склад адміністративного правопорушення – це передбачена нормами права сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак, за наявності яких те чи те діяння можна
кваліфікувати як адміністративне правопорушення.
Склад адміністративного проступку

об’єкт
цінності, які взято
під охорону
нормами
адміністративного
права і на які
посягнув
правопорушник

об’єктивна
сторона
зовнішній прояв
протиправної
поведінки, яка
завжди є діянням,
але може
набувати форми
дії або
бездіяльності

суб’єкт

суб’єктивна
сторона

осудна особа, що
досягла на
момент його
скоєння 16 років,
або особа, яка
обіймає керівну
посаду (службова
чи посадова
особа)

внутрішнє,
психічне ставлення
правопорушника
до свого
протиправного
діяння та його
суспільно
небажаних
наслідків

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим
умисно, якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її
шкідливі наслідки та бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків.
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим ç
необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала
можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або
не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча
повинна була та могла їх передбачити.
Таким чином, лише за наявності складу адміністративного
правопорушення особу, яка його вчинила, можна притягнути
до адміністративної відповідальності.
3. Види адміністративного правопорушення
В особливій частині Кодексу України про адміністративні
правопорушення встановлено такі види адміністративних
проступків:
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правопорушення в галузі охорони праці та здоров’я населення (наприклад, ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження; незаконне виробництво, придбання,
зберігання, перевезення наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах);
 правопорушення, що посягають на власність (наприклад,
дрібне викрадення чужого майна, порушення права на
об’єкт інтелектуальної власності тощо);
 правопорушення в галузі охорони природи, використання
природних ресурсів, охорони пам’яток історії та культури
(наприклад, самовільне зайняття земельної ділянки, засмічення лісів відходами, порушення вимог пожежної безпеки
в лісах, жорстоке поводження з тваринами тощо);
 правопорушення в промисловості, будівництві та у сфері
використання паливноенергетичних ресурсів (наприклад,
самовільне будівництво будинків, споруд, порушення правил користування енергією чи газом тощо);
 правопорушення в сільському господарстві, порушення ветеринарносанітарних правил (наприклад, незаконний посів та вирощування снотворного маку чи конопель тощо);
 правопорушення на транспорті, у галузі шляхового господарства й зв’язку (наприклад, безквитковий проїзд, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння тощо);
 правопорушення в галузі житлових прав громадян, житло
вокомунального господарства та благоустрою (наприклад,
самоправне зайняття житлового приміщення, порушення
правил утримання собак і котів тощо);
 правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, у сфері послуг, у галузі фінансів і підприємницької
діяльності (наприклад, обман покупця чи замовника, незаконна торговельна діяльність, порушення правил про валютні операції тощо);
 правопорушення в галузі стандартизації, метрології та
сертифікації (наприклад, випуск у продаж нестандартизованої продукції);
 порушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку (наприклад, дрібне хуліганство, паління у
заборонених місцях, завідомо неправдивий виклик спеціальних служб);
 правопорушення, що посягають на встановлений порядок
управління (наприклад, самоуправство, проживання без
паспорта, неявка на виклик у військовий комісаріат тощо).
Митним кодексом і Законом України «Про боротьбу з корупцією» передбачено відповідальність за окремі види адміністративних правопорушень, не включені до КУпАП, – за
порушення митних правил і корупційні діяння відповідно.
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Запитання та завдання
Розв’яжіть ситуації, користуючись посиланням на статті Кодексу України про адміністративні правопорушення
(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/stru#Stru).
Проаналізуйте конкретні життєві ситуації та визначте ті з
них, у яких йдеться про адміністративні правопорушення. Ука
жіть нормативноправові акти, що регулюють ці суспільні відносини. Визнач
те в цих ситуаціях склад адміністративного проступку.

Ситуація 1. Бідняков В., повертаючись додому міським транспортом, не сплатив за проїзд.
Ситуація 2. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди з вини
Зайцевої О. загинули люди.
Ситуація 3. На 16-річчя батьки подарували доньці планшет.
Ситуація 4. Петриченко І. та Кротова С. уклали шлюбний договір, у якому визначили свої майнові права та обов’язки подружжя.
Ситуація 5. Державний службовець Корупціонер Ю. скористався
у приватних цілях інформацією, яку отримав у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
Ситуація 6. Верховна Рада України розглянула питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

§ 5. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1. Поняття адміністративної відповідальності
та її особливості
Адміністративна відповідальність – це вид юридичної відповідальності, яка застосовується за вчинення адміністративного правопорушення й полягає в покладанні на
винну особу обмежень матеріального та морального характеру.
2. Підстави адміністративної відповідальності
Підстави адміністративної відповідальності – це сукупність обставин, наявність яких робить адміністративну відповідальність можливою і необхідною. Відсутність
сукупності таких обставин виключає її.
Слід розрізняти підстави притягнення до юридичної відповідальності та підстави настання юридичної відповідальності.
Підстави притягнення до адміністративної відповідальності –
це сукупність обставин, наявність яких робить відповідальність можливою. Такими підставами є наявність складу
проступку та нормативна підстава, що передбачає цей склад
правопорушення. Підстави настання адміністративної відповідальності – це сукупність обставин, наявність яких робить
відповідальність належною (фактична підстава – сам факт
учинення протиправного діяння, наявність правозастосовного
акта та ін.). Розрізняють основні й похідні ознаки адміністративної відповідальності.
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Особливості адміністративної відповідальності
1. Установлюється нормативно
правовими актами про
адміністративні правопорушення
2. Установлюється не лише
органом законодавчої влади,
а й в межах своєї компетенції
органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування
3. Передбачена нормами не
лише адміністративного права,
але й низкою інших галузей
права (фінансового, податкового,
трудового, екологічного тощо)
4. Суб’єкти – як фізичні, так і
юридичні особи (підприємства,
установи, організації)
5. За здійснене адміністративне
правопорушення застосовуються
адміністративні стягнення (у деяких
випадках інші заходи впливу,
наприклад дисциплінарні)

6. Адміністративні стягнення
накладаються широким колом
уповноважених органів (посадових
осіб) виконавчої влади, місцевого
самоврядування, а також судами
7. Відсутні відносини
підпорядкування (на відміну від
дисциплінарної відповідальності)
8. Властивий особливий
процесуальний порядок
застосування відповідальності
9. Особливості накладення
адміністративних стягнень
проявляються в загальних
принципах їх накладення, вираху
вання строків адміністративного
стягнення й строків їх давності та ін.
10. Особливий характер правових
наслідків (адміністративне
стягнення діє протягом одного
року з моменту його накладення)

11. Настає після досягнення 16річного віку

Основні ознаки адміністративної відповідальності:
є засобом охорони встановленого порядку;
пов’язана із застосуванням примусу та інших негативних
для правопорушника наслідків;
 має більш м’який порівняно з кримінальною відповідальністю характер;
 реалізується у визначених законодавством процесуальних
формах (застосовується не тільки судами, а й органами виконавчої влади).
Похідні ознаки адміністративної відповідальності:
 підставами відповідальності є не лише адміністративні
проступки, а й порушення, передбачені нормами інших галузей права (житлового, фінансового та ін.);
 полягає в застосуванні до винних адміністративних стягнень;
 спрощений порівняно з кримінальним порядок притягнення до адміністративної відповідальності;
 право притягувати до адміністративної відповідальності
належить державним органам та їх посадовим особам.
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Підстави
адміністративної
відповідальності

Для того щоб за вчинення певного діяння притягнути особу
до адміністративної відповідальності, необхідно, аби були підстави для застосування заходів адміністративного впливу.
фактична

наявність у діянні особи складу
адміністративного правопорушення

процесуальна

рішення уповноваженого органу про
притягнення конкретної особи до
адміністративної відповідальності

Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної
îáîðîíè або яка є неосудною, не підлягає адміністративній
відповідальності.
3. Адміністративне стягнення: поняття та види
За вчинене адміністративне правопорушення законом передбачено відповідальність у вигляді адміністративних стягнень, що накладаються компетентними органами відповідно
до діючого законодавства України.
Адміністративне стягнення є мірою відповідальності
й застосовується з метою виховання особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, у дусі додержання Законів
України, поваги до правил співжиття, а також запобігання
вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником,
так і іншими особами.
Адміністративне стягнення накладається з метою:
 забезпечення

виконання загаль
нообов’язкових
правил (припинення
протиправного
проступку)

 покарання

та
виховання
право
порушника

 попередження  відновлення

нових право
порушень

порушених прав
(зокрема
відшкодування
збитків)

За формами адміністративне стягнення може бути моральним, матеріальним або у вигляді тимчасового обмеження прав.
Усі заходи юридичної відповідальності за вчинення адміністративних проступків можна умовно розподілити на òðè
групи:
 адміністративні стягнення, передбачені Кодексом України
про адміністративні правопорушення;
 адміністративні стягнення, передбачені іншими законами
України, що встановлюють адміністративну відповідальність;
 заходи впливу, що застосовують до неповнолітніх.

20

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Ст. 24. Види адміністративних стягнень:
1) попередження;
2) штраф; штрафні бали;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного
правопорушення;
4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення
або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керування транспортними засобами,
права полювання), позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю; громадські роботи;
6) виправні роботи; суспільно корисні роботи;
7) адміністративний арешт;
8) арешт з утриманням на гауптвахті.
Попередження як захід адміністративного стягнення застосовується за незначні адміністративні правопорушення (наприклад, порушення правил користування засобами автомобільного транспорту та електротранспорту, порушення правил
благоустрою території).
Штраф – грошове стягнення з правопорушника – є найпоширенішим видом адміністративного стягнення. Наприклад,
призначається за самовільне випалювання рослинності або її
залишків.
Оплатне вилучення предмета має майновий характер. Стягнення полягає в примусовому вилученні за рішенням суду та
подальшій реалізації з передачею вирученої суми колишньому
власникові з відрахуванням витрат щодо реалізації вилучення
предмета. Наприклад, за повторне протягом року керування
транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
При застосуванні конфіскації як адміністративного стягнення у правопорушника конфіскують лише предмети, які
стали знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного проступку. Наприклад, порушення правил про
валютні операції.
Позбавлення спеціального права застосовується на строк до
трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом. Наприклад, за невиконання вимог про зупинку, залишення місця дорожньо-транспортної пригоди тощо.
Виправні роботи застосовують на строк до двох місяців з
відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення, і з відрахуванням до 20 % її
заробітку до прибутку держави. Наприклад, за злісну непокору
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законному розпорядженню або вимозі працівника транспорту,
який здійснює контроль за перевезенням пасажирів тощо.
Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи
чи навчання час безоплатних суспільно корисних робіт, вид
яких визначають органи місцевого самоврядування. Громадські роботи призначаються судом на строк від 20 до 60 годин
і тривають не більш як чотири години на день.
Найбільш суворим видом адміністративних стягнень є адміністративний арешт, який полягає у фізичному обмеженні
свободи особи на строк до 15 діб. Адміністративний арешт
установлюється й застосовується лише в особливих випадках
за окремі види адміністративних проступків, наприклад дрібне
хуліганство, прояв неповаги до суду тощо.
Äî другої групи належать адміністративні стягнення, установлені іншими законами. Наприклад, для такої категорії правопорушників, як іноземці та особи без громадянства, Законом України «Про правовий статус іноземців» передбачено спеціальний
вид адміністративного стягнення – видворення за межі України.
Третя група заходів юридичної відповідальності за вчинення адміністративних проступків застосовується до неповнолітніх у віці від 16 до 18 років.
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Ст. 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
За вчинення адміністративних правопорушень до непов
нолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:
1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити
вибачення у потерпілого;
2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам
на їх прохання.
Застосування таких засобів впливу є правом, а не обов’язком
суду. Суд застосовує адміністративні стягнення або заходи виховного впливу з урахуванням особи неповнолітнього.
Запитання та завдання
Розв’яжіть ситуації, користуючись посиланням на главу
14 КУпАП (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n1858).

Ситуація 1. Андрій (17 років) і Ксенія (15 років) розпивали спиртні напої на території дитячого садка, де їх
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затримали працівники поліції та склали протокол про здійснення
правопорушення. Видом покарання став штраф.
Визначте вид юридичної відповідальності, підстави та правомірність при
тягнення неповнолітніх до відповідальності.
Схарактеризуйте склад та ознаки правопорушення.

Ситуація 2. Учні 11-го класу Вікторія та Віктор постійно цькували п’ятнадцятирічного Ігоря. Одного разу дійшло до побиття, у
результаті чого Ігорю було завдано тілесних ушкоджень. Начальниця міського відділення поліції кваліфікувала дії Вікторії та Віктора як дрібне хуліганство й направила протокол про адміністративне
правопорушення до суду. Суддя винесла постанову про притягнення
до відповідальності Вікторії та Віктора, якою наклала на правопорушників стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на
сім діб.
Чи законне рішення суду? Відповідь обґрунтуйте.
Запитання для самоперевірки
1. Що таке адміністративний проступок? Назвіть склад адміністративного
проступку.
2. Назвіть особливості адміністративної відповідальності.
3. Схарактеризуйте підстави адміністративної відповідальності.
4. Що таке адміністративне стягнення? Які стягнення накладають за вчи
нені адміністративні правопорушення?
5. Назвіть заходи впливу, що застосовують до неповнолітніх за вчинені
адміністративні правопорушення.

§§ 6–7. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
1. Здійснення адміністративного провадження
в адміністративному порядку, судовому порядку,
громадськими органами
Адміністративне провадження – це вирішення адміністративним судом чи іншими компетентними уповноваженими органами публічно-правового спору, у якому хоча б
однією із сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування, їх посадова чи службова особа або інший
суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції, зокрема
забезпечення порядку застосування адміністративних стягнень до осіб, які скоїли адміністративне правопорушення.
Завданнями провадження у справах про адміністративні
правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне
з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності із законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють
вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
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в адміністративному порядку
Адміністративне
провадження
може
здійснюватися:

у судовому порядку
громадськими органами

В адміністративному порядку провадження здійснюється
органами виконавчої влади, тобто:
 адміністративними комісіями при місцевих органах державної виконавчої влади;
 одноосібно службовими (посадовими) особами – представниками органів державної виконавчої влади: річкового,
повітряного, автомобільного транспорту, внутрішніх справ,
пожежного нагляду, рибоохорони, митного нагляду, нагляду за охороною праці, військовими комісаріатами.
У судовому порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється суддями одноосібно.
Провадження може здійснюватися також громадськими органами та їх уповноваженими особами, наприклад громадськими органами з охорони громадського порядку; громадськими
інспекторами Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, лісовим інспектором, мисливським інспектором, органів рибоохорони, охорони навколишнього природного
середовища тощо.
2. Види адміністративного провадження
Адміністративний процес багатофункціональний. Про це
свідчить велика кількість класифікацій і видів проваджень.
Класифікація
за функціями
провадження

 провадження, що мають установчий характер
 провадження, що мають правотворчий характер, інші

Класифікація за
індивідуальноконкретними
справами




 провадження щодо оскарження рішень
 дисциплінарні провадження, інші
 такі, що розглядаються
Класифікація
у судовому порядку
за порядком
 такі, що розглядаються
розгляду справ
виконавчими органами
влади

Основні види адміністративного провадження:
провадження у справах про адміністративні правопорушення;
провадження за зверненнями громадян;
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провадження з видачі ліцензії;
провадження з надання громадянам пільг;
виконавче провадження.
У справі про адміністративне провадження можуть брати
участь: особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, законні представники, захисник, свідок, експерт,
перекладач, потерпілий.




3. Стадії адміністративного процесу
Упорядкованість адміністративного процесу обумовлено наявністю чіткої системи дій щодо його проведення. Важливим
елементом цієї системи, який характеризує структуру кожного з адміністративних проваджень, є процесуальна стадія.
Процесуальна стадія – це відносно уособлена, відділена
часом та логічно пов’язана сукупність процесуальних
дій, спрямованих на досягнення певної мети та вирішення
відповідних завдань конкретного адміністративного провадження, що характеризується колом суб’єктів і закріплюється
у процесуальних актах.
Стадії відрізняються одна від одної також колом учасників
провадження, характером проваджуваних дій та їх юридичною роллю. Розв’язання завдань кожної стадії оформлюється
спеціальним процесуальним документом. Після прийняття
такого акта розпочинається нова стадія.
Незалежно від порядку здійснення провадження зазвичай
містить такі стадії:

Перша стадія –
порушення
адміністративного
провадження
та адміністративне
розслідування

Друга стадія –
розгляд справи про
адміністративне
правопорушення
та винесення по ній
постанови

Третя стадія –
перегляд справи
у зв’язку з
оскарженням або
опротестуванням
постанови по справі

Четверта стадія –
виконання
постанови про
накладення
адміністративного
стягнення

Кожна із цих стадій, у свою чергу, складається з конкретних етапів, які являють собою окремі процесуальні дії.
Стадія порушення адміністративного провадження та
адміністративного розслідування – початкова стадія провадження. Підставою її порушення є дані, які з достатньою ймовірністю свідчать про наявність ознак проступку, тобто такою
підставою є факт вчинення адміністративного правопорушення.
Ðозгляд справи про адміністративне правопорушення та
винесення по ній постанови – це основна стадія провадження
у справах про адміністративні правопорушення. У ході цієї
стадії вирішуються найважливіші завдання провадження:
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підготовка справи до розгляду та слухання справи; аналіз зібраних матеріалів про обставини справи; ухвалення постанови
по суті справи; доведення змісту цієї постанови до відома правопорушника.
Стадія перегляду справи у зв’язку з оскарженням або опро
тестуванням постанови є факультативною, тобто необов’язковою, і настає лише у випадку оскарження або опротестування
ухваленої постанови по суті справи.
Стадія виконання постанови про накладення адміністра
тивного стягнення є завершальною стадією провадження у
справах про адміністративні правопорушення. Її сутність полягає в практичній реалізації адміністративного стягнення, призначеного правопорушнику постановою. Від того, чи послідовно
реалізовано постанову про адміністративне стягнення, залежить
рівень ефективності боротьби з адміністративними правопорушеннями, їх попередження, результативність виховання громадян у дусі точного та неухильного дотримання законів.
4. Адміністративне судочинство. Адміністративні суди
Адміністративне судочинство – це діяльність адміністративних судів щодо розгляду й вирішення адміністративних справ у порядку, установленому Кодексом адміністративного
судочинства України.
Завданням адміністративного судочинства є справедливе,
неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав,
свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. У
справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи
прийняті (або вчинені) вони: на підставі Конституції та законів
України; обґрунтовано; неупереджено; з дотриманням принципу рівності перед законом; з урахуванням права особи на
участь у процесі прийняття рішення; своєчасно.
Основні засади адміністративного судочинства
гласність,
відкритість, рівність
усіх учасників

змагальність сторін,
диспозитивність та
офіційне з’ясування
всіх обставин

обов’язковість судового
рішення, розумність
строків розгляду справи

забезпечення права
на апеляційний
перегляд справи

забезпечення
права на касаційне
оскарження
судового рішення

неприпустимість
зловживання
процесуальними
правами, відшкодування
судових витрат
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Адміністративне судочинство здійснюється в порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене
позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є
швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження
призначене для розгляду справ, які через складність або інші
обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному
провадженні.
Адміністративний суд – це орган судової влади, уповноважений здійснювати правосуддя в адміністративних
справах шляхом вирішення справ адміністративної юрисдикції (публічно-правових спорів).
Юрисдикція адміністративних судів поширюється на
справи в публічно-правових спорах, зокрема:
 спорах фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних
повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності;
 спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу,
її проходження, звільнення з публічної служби;
 спорах між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їх компетенції у сфері управління, зокрема делегованих повноважень;
 за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках,
коли право звернення до суду для вирішення публічно-правового спору надано такому суб’єкту законом;
 спорах щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму;
 спорах фізичних чи юридичних осіб з розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи
бездіяльності в частині доступу до публічної інформації;
 спорах щодо вилучення або примусового відчуження майна
для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;
 інших спорах.
Система адміністративного судочинства має інстанційну
побудову.
Апеляційні
адміністративні
суди переглядають судові ріСуд першої
інстанції – місцеві
шення місцевих адміністративадміністративні суди
них судів (місцевих загальних
судів як адміністративних судів
та окружних адміністративних
Суд апеляційної
інстанції
судів), які перебувають у межах
їх територіальної юрисдикції, в
апеляційному порядку як суди
Суд касаційної
інстанції – Верховний
апеляційної інстанції.
Суд
Верховний Суд переглядає судові рішення місцевих та апеля-
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ційних адміністративних судів у касаційному порядку як суд
касаційної інстанції.
5. Підсудність справ
Підсудність – це процесуальний порядок віднесення судових справ, що підлягають розгляду та вирішенню по
суті, до конкретної ланки судової системи й до певного конкретного суду цієї ланки.
Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень, які ухвалено стосовно конкретної фізичної чи
юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за місцем проживання (перебування) цієї особи-позивача або адміністративним судом за
місцезнаходженням відповідача.
Позови до фізичної особи пред’являються в суд за зареєстрованим місцем її проживання або перебування. Позови ж
до юридичних осіб пред’являються в суд за їх місцезнаходженням згідно з Єдиним державним реєстром юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Законодавством передбачено поняття виключної підсудності. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства
чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб’єкта владних повноважень,
повноваження якого поширюються на всю територію України, адміністративні справи про анулювання реєстраційного
свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії та інші справи вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна
юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
Адміністративні справи з приводу оскарження рішень
суб’єктів владних повноважень, ухвалених на контрольних
пунктах в’їзду (виїзду) на тимчасово окуповану територію, їхніх дій або бездіяльності вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідного контрольного пункту.
Підсудність справи, у якій однією із сторін є суд або суддя
суду, до підсудності якого віднесено цю справу за загальними
правилами, визначається ухвалою суду вищої інстанції. Спори
між адміністративними судами щодо підсудності не допускаються.
6. Провадження у справах за пропозиціями, заявами
та скаргами громадян
Громадяни України у своєму повсякденному житті постають перед необхідністю звертатися з різними питаннями до
установ, організацій, органів влади тощо. Право на звернення
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є одним з конституційних прав громадян України, закріплених у ст. 40 Конституції України, а також одним з найважливіших політичних прав.
Громадяни України мають право звернутися до органів
державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності,
заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів
та скаргою про їх порушення.
Особи, які не є громадянами України й законно перебувають на її території, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено
міжнародними договорами.
Звернення громадян – це викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання)
і скарги.
Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де подається
порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і
місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб,
а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних від
носин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного
і громадського життя, соціальнокультурної та інших сфер діяльності держа
ви і суспільства.

Заява – звернення громадян з проханням про сприяння реалізації
закріплених Конституцією та законодавством прав та інтересів
або повідомлення про порушення законодавства чи недоліки в ді
яльності підприємств, установ, організацій, депутатів різних рівнів,
посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.
Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою
відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист закон
них інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Звернення адресуються органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об’єднанням громадян
або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
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Звернення, оформлене без дотримання вимог, передбачених Законом України «Про звернення громадян», повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як
через 10 днів з дня його надходження. Звернення, оформлені
належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на
політичні погляди, партійну приналежність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені у зверненні, що одержали орган
державної влади, місцевого самоврядування, підприємство,
установа, організація незалежно від форми власності,
об’єднання громадян або посадова особа, не належать до їх
повноважень, таке звернення пересилається одержувачем до
належного відповідного органу або належної посадової особи
в термін не більше 5 днів. Про це повідомляють громадянину,
який подав звернення. У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для ухвалення обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, його в той самий термін повертають
громадянину з відповідними роз’ясненнями.
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду
тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.
Органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,
об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники
та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:
 об’єктивно, всебічно й вчасно перевіряти заяви чи скарги;
 на прохання громадянина запрошувати його на засідання
відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу;
 скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів для припинення
неправомірних дій, виявляти, усувати причини, які сприяли порушенням;
 забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання рішень, ухвалених у зв’язку із заявою чи скаргою;
 письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть ухваленого рішення;
 вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано
громадянину в результаті обмеження його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність
осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на
прохання громадянина не пізніше як у місячний термін
довести ухвалене рішення до відома органу місцевого само-
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врядування, трудового колективу чи об’єднання за місцем
проживання громадянина;
 у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження рішення, ухваленого за нею;
 особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв
чи скарг громадян, вживати заходів для усунення причин,
що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.
Звернення розглядаються та вирішуються у термін не
більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний строк
вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації
або його заступник установлюють необхідний термін для його
розгляду. Про це повідомляють особу, яка подала звернення.
При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у
зверненні, не може перевищувати 45 днів.
Особи, винні в порушенні Закону України «Про звернення
громадян», несуть цивільну, адміністративну або кримінальну
відповідальність.
Запитання та завдання
Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Під час перевірки продовольчого магазину «Острів» санітарним лікарем міста було встановлено порушення санітарних
правил. Санітарний лікар склав протокол про адміністративне правопорушення щодо директорки магазину Омріяної Я. У поясненні
Омріяна Я. указала, що згідно з наказом про розподіл посадових
обов’язків за дотримання санітарних правил відповідає заступник
директора Карченко П.
Визначте стадію адміністративного провадження.
Які органи (посадові особи) повинні розглядати справу?
Які подальші стадії адміністративного провадження і які рішення можливі
у справі?
Запитання для самоперевірки
1. Що таке адміністративне провадження?
2. Назвіть стадії, які проходить адміністративне провадження.
3. Які справи розглядають адміністративні суди?
4. Укажіть і схарактеризуйте етапи адміністративного судочинства.
5. У чому полягає особливість провадження у справах за пропозиціями,
заявами та скаргами громадян?
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§ 8.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Самостійно пригадайте особливості адміністративної відповідальності
неповнолітніх та об’єкти адміністративних правопорушень, визначених Особ
ливою частиною КУпАП.

Робота у групах

Об’єднайтеся в чотири групи та отримайте від учителя
витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення
(ст. 12, 13) або скористайтеся посиланням на нормативні доку
менти (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8073110).
Перша група сідає за стіл, розміщений посередині класу.
Усі інші учні займають місця навколо (метод «Акваріум»). Дію
ча група (за столом у центрі) отримує аркуш із ситуацією та завданням:
1. Прочитайте ситуацію вголос.
2. Обговоріть її в групі.
3. Дайте відповіді на запитання до ситуацій.
Поки перша діюча група займає місце в центрі класу, учитель ще раз
ознайомлює клас із завданням і нагадує правила дискусії під час вправи
«Акваріум». Діюча група вголос читає ситуацію та обговорює її розв’язання.
Усі інші учні слухають, не втручаючись у хід обговорення. Після завершення
обговорення ситуації діючою групою вчитель ставить запитання класу:
1. Чи погоджуєтеся з думкою групи?
2. Чи були відповіді достатньо аргументовані, доведені?
3. Які з відповідей були найпереконливішими?
Після цього місце в «Акваріумі» займає наступна група та обговорюється
інша ситуація. Усі групи по черзі перебувають в «Акваріумі», діяльність кож
ної групи має бути обговорена в загальному колі.

Ситуація 1. Сергій (17 років) пообіцяв своїй подружці Марині
(16 років) принести до міського парку рушницю батька для того,
щоб поцілити в ґав. Марина запізнювалася на зустріч. У цей час
Сергія затримав патрульно-постовий наряд поліції.
Як кваліфікувати дії Сергія?
Визначте об’єкт правопорушення.
Яке стягнення може бути застосовано до Сергія?
Чи можна притягнути до відповідальності Марину?
Чи буде притягнуто до відповідальності батька Сергія?

Ситуація 2. Під час патрулювання нічного міста наряд поліції
помітив, як на подвір’ї аграрного коледжу дві особи намагаються
зняти з трактора фари. Коли цих осіб затримали, виявилося, що це
учні коледжу Легковажна Василина (17 років) та Довірливий Василь (16 років). Їх доставили до міського управління поліції, де в
присутності вихователя було складено протокол.
Як кваліфікувати дії підлітків?
Визначте об’єкт правопорушення.
Яке стягнення можуть застосувати до Василини та Василя?
Чи є в цій ситуації обставини, що обтяжують відповідальність, і обстави
ни, що пом’якшують відповідальність?
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Ситуація 3. Учні 11-го класу (16–17 років) святкували Новий рік
на квартирі однокласниці Мирослави (17 років), батьки якої перебували на відпочинку за кордоном. Близько опівночі школярі вийшли на балкон і почали голосно співати, сваритися. На вимогу
сусідів припинити таку поведінку не реагували. А коли сусід Іван
Петрович подзвонив до них у квартиру та пригрозив викликати поліцію, 17-річний Олексій, який вже був напідпитку, підійшов до
дверей квартири Івана Петровича, став дзвонити в двері та викрикувати погрози. Однокласниця Катерина (16 років) підбурювала
Олексія до цих дій. Згодом приїхав наряд поліції та склав протокол.
Як кваліфікувати дії школярів?
Визначте об’єкт правопорушення.
Яке стягнення можуть застосувати до Олексія?
Чи можуть притягнути до відповідальності Катерину?
Чи можуть притягнути до відповідальності батьків Мирослави?

Ситуація 4. Пізно ввечері у дворі багатоповерхового будинку
група підлітків (16–17 років) поводила себе галасливо, чіплялася до
перехожих, іноді лунала нецензурна лайка. У цей час повз них проходив наряд поліції, який затримав усю групу підлітків і доставив
до найближчого відділку поліції, де було складено протокол про скоєння адміністративного проступку. У відділку поліції затриманим
запропонували добровільно здати заборонені речі (зброю, наркотичні
засоби тощо). Усі затримані заявили, що не мають таких речей. Але
під час особистого огляду та огляду речей у Єгора (17 років) вилучили пакетик з наркотиками, який він (з його слів) мав передати
сусідові. Тоді Вадим (16 років) заявив, що в нього є пакетик з наркотиками, який дав йому на збереження сусід.
Як кваліфікувати дії підлітків?
Як кваліфікувати дії Єгора та Вадима?
Визначте об’єкти правопорушень.
Яке стягнення можуть застосувати до Єгора?
Яке стягнення може бути застосовано до Вадима?

§ 9.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ.
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Учні напередодні практичного заняття отримали завдання
пригадати основні положення Закону України «Про звернення
громадян» (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96%D0%B2%
D1%80).

Робота у групах

Виконайте практичну роботу шляхом обговорення ситуацій у групах:
спочатку домашніх групах (за потребою вчитель/учителька може надати
консультацію), а далі одна особаексперт залишається у своїй групі для на
дання консультацій, а всі інші по колу розглядають ситуації, які було запро
поновано іншим групам.
Питання для обговорення ситуацій:
1. Чи правильно адресоване звернення?
2. Визначте вид звернення.
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3. Чи має звернення встановлені законодавством пільги при розгляді?
4. Протягом якого строку за загальним правилом необхідно розглянути
звернення?
5. Чи потребує звернення додаткового вивчення?

Ситуація 1. Громадянка Активна П. направила письмове звернення до голови міської ради з вимогою надати їй роз’яснення щодо
незадовільного стану прибудинкової території, а саме: протягом місяця комунальні служби не вивозили сміття; не косили траву, зокрема амброзію; не проводили санітарну профілактику будинку,
направлену на боротьбу з комахами та гризунами.
Ситуація 2. Інвалід війни ІI групи Тур М. звернувся до голови
райдержадміністрації з листом, у якому повідомив, що прокурор
району не надав йому відповіді на два листи, у яких йшла мова про
незаконний видобуток вугілля в копанках та завдання шкоди довкіллю з небезпекою для життя людей, що там працюють.
Ситуація 3. Директорка загальноосвітньої школи Турботлива О.
звернулася до місцевого відділку поліції з листом, у якому вказала
на необхідність установлення світлофора на перехресті доріг або патрулювання співробітниками поліції біля закладу загальної середньої освіти задля безпечного переходу вулиці учнями.
Ситуація 4. Мати трьох дітей шкільного віку Далекоглядна С.
звернулася до Уповноваженої/Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини з листом, у якому вказала, що в її селищі
закривають школу з огляду на малу кількість учнів (53) та створюють опорну школу в місті, що розташована за тридцять кілометрів.
Шкільний автобус дорогою переїжджає небезпечний міст, який перебуває в аварійному стані з 2004 р. Далекоглядна С. просить розглянути ситуацію з погляду захисту прав її дітей у будь-який
оптимальний для держави спосіб.
Домашнє завдання
Обговоріть з рідними або однокласниками/однокласницями тему уроку
та підготуйте звернення до місцевих органів влади з пропозиціями щодо
врегулювання суспільних відносин та покращення умов життя громадян,
удосконалення соціальнокультурної та інших сфер життя вашого міста
(села, селища).
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Òåìà 2.
Фінансове право України
Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість жити в циві
лізованому суспільстві.
Олівер Уенделл Холмс, американський письменник

§ 10. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО
ПРАВА УКРАЇНИ. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
1. Предмет фінансового права
Успішне здійснення численних функцій держави значною
мірою залежить від фінансового забезпечення її діяльності.
Термін «фінанси» походить від латинського слова finansia – грошовий
платіж. Тривалий процес розвитку товарногрошових відносин змінив
зміст явища грошей. З ХVІІІ ст. термін «фінанси» у світі використовують
для позначення відносин, пов’язаних з прибутками та видатками держави.

Фінансове право – це система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу
та використання органами державної влади та місцевого самоврядування коштів з метою забезпечення виконання покладених на ці органи функцій.
Фінансове право належить до публічних галузей. Ïðåäìåòîì регулювання фінансового права є:
 відносини між Україною, Автономною Республікою Крим
та адміністративно-територіальними одиницями щодо розподілу доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи;
 відносини між представниками органів державної влади та
місцевого самоврядування, з одного боку, і органів державної виконавчої влади та виконкомів рад, з іншого, – щодо
складання, розгляду, затвердження й виконання Державного
бюджету та місцевих бюджетів і звітів про їх виконання;
 відносини між державою й підприємствами, установами,
громадянами – з приводу виконання останніми фінансових
зобов’язань перед державою щодо сплати податків, зборів;
 відносини між вищими органами державної виконавчої
влади та виконкомами рад і бюджетними установами – з
приводу одержання та організації використання останніми
коштів, які виділяються з бюджетів і цільових фондів;
 відносини між органами державної виконавчої влади, які
виникають у процесі управління державним боргом;
 відносини між Україною в особі Національного банку України та комерційними банками.
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2. Фінансові правовідносини. Суб’єкти та об’єкти
фінансових правовідносин
Ôінансове право охоплює три підгалузі:
 банківське право;
 бюджетне право;
 податкове право.
Фінансово-правові відносини можуть виникати між державою в цілому та її адміністративно-територіальними утвореннями; між центральними та місцевими органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування; між державними фінансовими органами та підприємствами, установами, організаціями; між державними фінансовими органами та населенням.
Підставами
виникнення, зміни
або припинення
фінансових
(як і інших)
правовідносин
є юридичні факти
Підстави
виникнення
фінансових
правовідносин

За вольовою
ознакою серед юридичних
фактів розрізняють дії
та події

фактичні
(матеріальні)

юридичні
(процесуальні)

дія – юридичний факт,
який породжує фінансові
правовідносини
подія (наприклад, настання
нового бюджетного періоду)
фінансово-правова норма,
яка наділяє суб’єктів
фінансовою правосуб’єктністю

Залежно від того, чи узгоджуються діяння з приписами
правових норм чи не узгоджуються, розрізняють правомірні
та неправомірні діяння.
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Обставини, настання яких
залежить від волі особи
Залежно від того,
чи узгоджуються
діяння з приписами
правових норм:
Класифікація
діянь

Таким чином, предметом фінансового права є суспільні
відносини у сфері фінансової діяльності держави й територіальних громад щодо формування, розподілу та використання
централізованих і децентралізованих фондів державних фінансів.
Важливу роль у визначенні природи та місця фінансового
права в системі права відіграє метод правового регулювання,
що полягає в сукупності прийомів, способів впливу права на
суспільні відносини.
Одним з методів фінансово-правового регулювання є імпе
ративний метод, який виявляється у владних приписах, наказах одним суб’єктам з боку інших, що представляють
державу. Ìетод рекомендацій і погоджень має похідний характер від імперативного методу в межах реалізації чи виконання владних розпоряджень.

юридичні факти
(приписи
податкових
органів, надання
податкових
декларацій)

Діяння

правомірні

юридичні вчинки
(отримання
нагород,
спадщини, інших
видів доходів, що
оподатковуються)

неправомірні

злочини
(ухилення від
сплати податків,
підробка
грошових знаків
тощо)

проступки
(адміністративні
правопорушення,
пов’язані з ухиленням
від надання податкової
декларації тощо)

Особливістю фінансових правовідносин є їх владно-майновий характер. Саме у сфері цих відносин реалізується організаційна роль держави та органів місцевого самоврядування у
ході розподілу, використання та контролю за використанням
державних коштів. Це основна особливість, яка відрізняє фінансові правовідносини від інших відносин грошового характеру.
Для фінансових правовідносин властиві й інші особливості:
 об’єктами є гроші чи грошові зобов’язання;
 суб’єкти є нерівноправними, оскільки державу та її органи
наділено владними повноваженнями, а інші учасники є
суб’єктами підпорядкування;
 одним з обов’язкових суб’єктів є держава чи уповноважений нею орган;
 відносини мають публічний та імперативний характер, бо
їх виникнення, зміна, припинення визначені законом і від
волі учасників зазвичай не залежать.
суб’єкти – держава Україна та її органи, органи місцевого самоврядування, юридичні (колективні суб’єкти) та фізичні (індивідуальні суб’єкти) особи
Склад
фінансових
правовідносин

об’єкти – фонди коштів, які формуються, розподіляються та використовуються внаслідок реалізації
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків суб’єктів
зміст – фактичний (діяльність державних органів та органів
місцевого самоврядування у сфері фінансів) та юридичний
(включає права та обов’язки суб’єктів у цих відносинах)

3. Бюджет. Бюджетна система
Оскільки центральне місце у фінансовій системі посідає
бюджет, найважливішою частиною фінансового права є його
підгалузь – бюджетне право.
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У середньовічній Англії в певний час канцлер казначейства відкривав
свій бюджет – шкіряний мішок, сумку (від кельт. bulga), де містилися па
пери або рахунки. Канцлер проголошував законопроект, у якому після
закінчення фінансового року пояснював перед Палатою громад мину
лорічні результати фінансової діяльності та оприлюднював прогнозовані
доходи та витрати на наступний період. І лише з кінця XVIII ст. бюджетом
стали називати документ, у якому розписано доходи й видатки на на
ступний рік, що затверджується парламентом.

Бюджет представляє собою фінансову програму діяльності
держави, що закріплює її грошові ресурси (доходи) та їх розподіл (видатки), яку розробляє Кабінет Міністрів України та
затверджує Верховна Рада України у вигляді Закону.
План формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення
завдань і функцій, які здійснюються
органами місцевого самоврядування
Бюджет
протягом бюджетного періоду
За своєю суттю бюджет –
це розпис доходів і видатків
держави на бюджетний період

Доходи

податкові та неподаткові
надходження

Видатки

доходи від операцій
з капіталом

трансферти

Бюджетне право – це система юридичних норм, що
регулюють відносини в галузі бюджетної діяльності,
установлення бюджетної системи, розмежування доходів загальнодержавного та місцевих бюджетів, прийняття й виконання бюджетів і звітів про їх виконання.
Важливим інститутом бюджетного права є бюджетна система.
Бюджетна система України – це сукупність державного
бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіального устроїв і врегульована нормами права.
Бюджетна система України
державний бюджет
бюджет
Автономної
Республіки Крим

обласні
бюджети

місцеві бюджети

районні
бюджети

бюджети територіальних громад
сіл,
їх об’єднань
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селищ

міст (зокрема
районів у містах)

бюджети
місцевого
самоврядування
бюджети
об’єднаних
територіальних
громад

Бюджетна система ґрунтується на принципах єдності,
збалансованості кожного бюджету, повноти, обґрунтованості,
ефективності, цільового використання бюджетних коштів,
справедливості й неупередженості, публічності та прозорості,
відповідальності учасників бюджетного процесу.
4. Бюджетний процес
Бюджетний процес – це регламентований бюджетним
законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а
також контролю за дотриманням бюджетного законодавства.
Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетний
процес включає чотири стадії:
1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд проекту та ухвалення закону про Державний бюджет
України (рішення про місцевий бюджет);
3) виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону
про Державний бюджет України (рішення про місцевий
бюджет);
4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та
ухвалення рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та
оцінка ефективності управління бюджетними коштами. Учасниками бюджетного процесу є органи, установи та посадові
особи, яких наділено бюджетними повноваженнями (правами
та обов’язками з управління бюджетними коштами).
5. Державний бюджет України. Доходи та видатки
Державного бюджету України
Державний бюджет України – це план формування та
використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду.
Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за
особливих обставин – на інший період.
Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного
року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом з проектом
закону подається доповідь про хід виконання Державного бю-
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джету України поточного року. Кабінет Міністрів України
відповідно до закону подає до Верховної Ради України звіт
про виконання Державного бюджету України. Поданий звіт
має бути оприлюднений.
Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата.
Державний бюджет України складається з двох частин: äîходів і видатків. Дохідна частина бюджету включає закріплені та регулюючі доходи, а також дотації, субсидії, субвенції,
трансферти тощо. Закріпленими вважаються доходи, які повністю або в чітко фіксованій частині постійно або протягом
тривалого часу надходять до певного бюджету; регулюючими
називаються доходи, які для збалансування доходів і видатків
надходять до певного бюджету у вигляді відрахувань відповідно до певних нормативів.
Дотації безвідплатні, безповоротні – це суми, які виділяються з вищих бюджетів для формування мінімального
бюджету, тобто бюджету, до якого закладаються мінімально
необхідні видатки та розрахунковий обсяг доходів.
Субвенції – це виділені з вищого бюджету на певний строк
на конкретні цілі суми вирівнювання соціально-економічного
розвитку.
Трансферт – це переведення коштів з фонду фінансової
підтримки регіонів до бюджетів нижчого територіального
рівня.
Секвестр – це пропорційне щомісячне зменшення державних видатків за всіма статтями.
Видаткова частина бюджету включає в себе бюджет розвитку та бюджет поточних видатків. Під бюджетом розвитку
розуміють фінансування інновацій (технічного переозброєння)
та інвестиційну (розвиток нових виробництв) діяльність у частині соціально-економічного розвитку території, економічних
програм та інших видатків. Бюджет поточних видатків – це
видатки на утримання та розвиток освітніх закладів, закладів
охорони здоров’я, соціального забезпечення тощо.
При формуванні бюджету дохідна частина повинна відповідати видатковій частині. Якщо доходи перевищують видатки,
виникає профіцит бюджету. Якщо видатки перевищують доходи, виникає дефіцит бюджету.
Запитання та завдання
Розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. У зв’язку зі зменшенням надходжень доходів до міського бюджету та відсутністю коштів на утримання в грудні поточного року закладів освіти, закладів охорони здоров’я та закладів
культури, ураховуючи те, що не було виконано програму інвестицій-
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ної діяльності ради і як наслідок у бюджеті було не використано
фінанси, виконком ухвалив рішення провести фінансування цих
установ зі статей бюджету розвитку.
Дайте правову оцінку рішенню виконкому.
Яку пораду ви дасте міському голові для правового рішення існуючої
проблеми?

Ситуація 2. До керівника одного з новостворених підприємств,
яке не мало майна та не здійснювало господарської діяльності, податкова інспекція застосувала фінансові санкції за неподання податкової звітності.
Схарактеризуйте склад цих фінансових правовідносин.
Запитання для самоперевірки
1. Що є предметом фінансового права?
2. Що є підставами виникнення, зміни та припинення фінансових право
відносин?
3. Що таке бюджет і бюджетне право?
4. Схарактеризуйте стадії бюджетного процесу.
5. Дайте пояснення доходам і видаткам Державного бюджету.

§ 11. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
1. Поняття та принципи системи оподаткування
Податки, збори та мито є найважливішими джерелами державних доходів майже всіх держав світу (виняток складають,
наприклад, Андорра, Об’єднані Арабські Емірати, де не збираються податки). Завдяки системі оподаткування влада має
змогу забезпечувати свою діяльність.
У першій половині ХVІІІ ст. до н. е. вавилонський цар Хаммурапі затвер
див закони, у яких податки іменувалися як «подать». У V ст. до н. е. у
Давньому Римі було ухвалено закони ХІІ таблиць, де йшла мова про
збори. У ІІ ст. до н. е. в Індії ухвалено закони Ману, які складалися з
12 глав і 2685 статей. Податки в цих законах називалися «кара».
У найдавнішій пам’ятці правової культури давньоукраїнської держави –
«Руській правді» (ХІ ст.) – грошові стягнення на користь князя як форма
відшкодування збитків іменувалися як «віра».

Основним джерелом доходів державного бюджету є податки, тому ще однією складовою частиною фінансового права
є підгалузь – податкове право.
Податкове право – це підгалузь фінансового права, правові норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають на основі встановлення та збору податків.
Податкове законодавство України складається з Конституції України, Податкового кодексу України, Митного кодексу
України, чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України; нормативно-правових актів, ухвалених на підставі та на виконання Податкового
кодексу України.
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Податки вважаються одним з обов’язкових атрибутів держави, а право на встановлення власної податкової системи є
правом суверенітету держави.
Сукупність усіх платежів у вигляді податків, мита та
зборів становить податкову систему.
Податкове
законодавство
ґрунтується на
таких принципах:

фіскальна
достатність і соціальна
справедливість

економічність
і нейтральність
оподаткування

загальність
оподаткування

презумпція
правомірності рішень
платника податку

стабільність
оподаткування,
рівномірність і
зручність сплати

рівність усіх платників
перед законом,
недопущення будь
яких проявів
податкової
дискримінації

невідворотність
настання визначеної
законом
відповідальності в разі
порушення податкового
законодавства

єдиний підхід
до встановлення
податків і зборів

2. Платники податків і зборів
Платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти
і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування
згідно з Податковим кодексом України або податковими законами, на яких покладено обов’язок із сплати податків і зборів.
Резиденти

Нерезиденти

 юридичні особи та їх відокремлені
особи, які утворені та провадять свою
діяльність відповідно до законодавства
України з місцезнаходженням як на
її території, так і за її межами

 іноземні компанії, організації, утворені

 дипломатичні представництва,
консульські установи та інші офіційні
представництва України за кордоном, які
мають дипломатичні привілеї та імунітет

 дипломатичні представництва,
консульські установи та інші офіційні
представництва інших держав
і міжнародних організацій в Україні

 фізичні особи, які мають місце

 фізичні особи, які не є

проживання в Україні
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відповідно до законодавства інших
держав, їх зареєстровані відповідно
до законодавства України філії,
представництва та інші відокремлені
підрозділи з місцезнаходженням на
території України

резидентами України

Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами.
3. Об’єкти оподаткування. Обов’язки та права
платників податків і зборів
Об’єктом оподаткування можуть бути:

майно

товари

дохід
(прибуток)
або його
частина

обороти
з реалізації
товарів,
робіт, послуг

операції
з постачання
товарів та
інші об’єкти

Строком сплати податку та збору визнається період, що
розпочинається з моменту виникнення податкового обов’язку
платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному
податковим законодавством. Податок чи збір, що не сплачено
у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.
Податкове законодавство України встановлює права та
обов’язки платників податків.
Платник податків зобов’язаний:
 стати на облік у контролюючих органах в порядку, установленому законодавством України;
 вести облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення й сплати податків і зборів;
 подавати до контролюючих органів декларації, звітність та
інші документи;
 сплачувати податки та збори в строки та в розмірах, установлених Податковим кодексом та законами з питань митної справи;
 подавати на письмову вимогу контролюючих органів документи з обліку доходів, витрат, первинні документи, фінансову звітність, інші документи;
 подавати контролюючим органам інформацію, відомості
про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з
отриманням податкових пільг;
 виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування та
митної справи й підписувати акти про проведення перевірки;
 не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов’язків
та виконувати законні вимоги такої посадової особи;
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§ 12. ПОДАТОК. ЗБІР. МИТО
1. Податок. Збір. Мито.
Ознаки та функції податків
Податок – це обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку
відповідно до Податкового кодексу України.
Збір – це є обов’язковий платіж до відповідного бюджету,
що справляється з платників зборів, з умовою отримання
ними спеціальної вигоди, зокрема внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого
самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.
Митні платежі – це податки, що відповідно до Податкового кодексу або митного законодавства справляються
під час переміщення або у зв’язку з переміщенням товарів
через митний кордон України, контроль за справлянням яких
покладено на контролюючі органи.
Між податком, збором і митом існують відмінності, що полягають в меті оподаткування. Якщо мета податків – задоволення потреб держави, то збори й мито спрямовано на
задоволення потреб і видатків окремих установ. Податки
сплачуються з певною періодичністю, а збори й мито, як правило, мають разовий характер.
фіскальна
Різниця між збором і митом по(наповнення бюджетів)
лягає в тому, що збір є платежем
за володіння особливим правом, а
розподільча (розподіл
мито – платою за здійснення на
національного доходу
за суспільною метою)
користь платників юридично значущих дій.
регулююча
Податки та збори сплачуються
в певному розмірі та в чітко визнастимулююча (розвиток
чені строки й спрямовуються до
пріоритетних галузей
бюджетів відповідного рівня. Сплата
суспільного виробництва)
податків, установлених законом, є
конституційним обов’язком кожної
контролююча
людини.
(перевірка ефективності
функціонування
Ознаки податків:
податкової системи)
 обов’язковість, адресність;
 примусовість, безоплатність;
 нецільовий характер, безповоротність;
 регулярність, розподіл між бюджетами;
 контроль за їх походженням.
Роль і місце податків у житті суспільства позначаються в
їх функціях – основних напрямах фінансово-управлінського
впливу на суспільні відносини.
Функції податків

повідомляти контролюючі органи про ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня ухвалення
відповідного рішення;
 забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом строків, установлених Податковим кодексом України;
 допускати посадових осіб контролюючого органу під час
проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій, що використовуються для одержання доходів, а
також для проведення перевірок з питань обчислення та
сплати податків і зборів;
 використовувати електронний кабінет для листування з
контролюючими органами в електронній формі в разі подання звітності в електронній формі.
Відповідно до Податкового кодексу платник податків має
право:
 безоплатно отримувати в контролюючих органах інформацію про податки та збори, порядок обліку та сплати податків і зборів, повноваження контролюючих органів щодо
здійснення податкового контролю;
 представляти свої інтереси в контролюючих органах самостійно, через податкового агента;
 обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат;
 користуватися податковими пільгами за наявності підстав;
 одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків
або податковий кредит;
 бути присутнім під час проведення перевірок та надавати
пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок, ознайомлюватися та отримувати акти перевірок, проведених контролюючими органами, перед підписанням
актів про проведення перевірки;
 оскаржувати рішення, дії (бездіяльність) контролюючих
органів;
 вимагати від контролюючих органів проведення перевірки
відомостей та фактів, що можуть свідчити на користь платника податків;
 на нерозголошення контролюючим органом відомостей про
такого платника без його письмової згоди та відомостей,
що становлять конфіденційну інформацію;
 на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків і зборів, пені, штрафів;
 на повне відшкодування збитків (шкоди), заподіяних незаконними діями (бездіяльністю) контролюючих органів, у
встановленому законом порядку;
 самостійно обирати спосіб взаємодії з контролюючим органом в електронній формі через електронний кабінет.
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2. Види податків. Податки з фізичних та юридичних осіб
Класифікація податків можлива за різними критеріями.
Залежно від суб’єкта (платника податків) розрізняють:
 податки з юридичних осіб (податок на додану вартість –
ПДВ, податок на прибуток підприємств);
 податки з фізичних осіб (податок на доходи фізичних осіб);
 податки з юридичних і фізичних осіб (земельний податок,
податок з власників транспортних засобів тощо).
Залежно від характеру використання розрізняють:
 податки загального призначення (мито);
 цільові податки (збір за місця для паркування транспортних засобів).
За способами обкладання податки поділяють на:
 прямі (податок на прибуток підприємств);
 непрямі (акцизний податок, податок на додану вартість).
Залежно від органу, що їх встановлює, податки поділяють
на:
 загальнодержавні (податок на додану вартість, податок на
прибуток підприємства);
 місцеві (податок на майно, єдиний податок).
За періодичністю стягнення розрізняють податки:
 одноразові, що сплачуються один раз протягом певного відрізку часу (найчастіше всього податкового періоду) за вчинення певних дій;
 систематичні (регулярні), тобто такі, які сплачуються з
певною періодичністю (щомісячно, щоквартально) (акцизний податок, податок на доходи фізичних осіб).
3. Загальнодержавні та місцеві податки та збори
В Україні встановлено загальнодержавні та місцеві податки
та збори.
До загальнодержавних належать податки та збори, які
встановлені Податковим кодексом України і є обов’язковими
до сплати на всій території України.
До місцевих належать податки та збори, що встановлені
відповідно до переліку та в межах граничних розмірів ставок,
визначених Податковим кодексом, рішеннями сільських, селищних, міських рад і рад об’єднаних територіальних громад
у межах їх повноважень і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад.
Äî загальнодержавних податків належать:
 податок на прибуток підприємств;
 податок на доходи фізичних осіб;
 податок на додану вартість;
 акцизний податок;
 екологічний податок;
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рентна плата;
мито.
податок на майно

До місцевих
податків належать:

єдиний податок

збір за місця для
паркування
транспортних засобів

До місцевих
зборів належать:

туристичний збір

Установлення загальнодержавних і місцевих податків і зборів, не передбачених Податковим Кодексом, заборонено.
4. Податок на доходи фізичних осіб. Державний реєстр
фізичних осіб
Податок на доходи ôізичних осіб – це загальнодержавний податок, що стягується з доходів фізичних осіб (громадян – резидентів) і нерезидентів, які отримують доходи
із джерел їх походження в Україні (та за її межами для резидентів).
Платниками податку на доходи фізичних осіб є:
 фізична особа – резидент, яка отримує доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
 фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи із джерела
їх походження в Україні;
 податковий агент.
Об’єктом оподаткування резидента є:
 загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
 доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно
оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
 іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані із джерел
за межами України.
Об’єктом оподаткування нерезидента є:

 загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід із

джерела його походження в Україні;

 доходи із джерела їх походження в Україні, які остаточно

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Питання оподаткування фізичних осіб регламентується законами України, якими передбачено створення Державного
реєстру фізичних осіб.
Державний реєстр ôізичних осіб – платників податків – це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які
зобов’язані сплачувати податки, збори та інші обов’язкові
платежі й внески.
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Усі фізичні особи – платники податків і зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру в порядку, визначеному
чинним Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Облік фізичних осіб – платників податків ведеться у Державному реєстрі за реєстраційними номерами облікової
картки платника податків, а осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний контролюючий орган, ведеться
в окремому реєстрі Державного реєстру за прізвищем, ім’ям,
по батькові, серією та (або) номером діючого паспорта громадянина України без використання реєстраційного номера облікової картки платника податків.
Реєстрація фізичних осіб у Державному реєстрі проводиться в такому порядку:
 отримання та перевірка документів, які подаються фізичними особами до контролюючого органу для проведення
реєстрації, обліку, внесення змін до облікової картки;
 включення до Державного реєстру відомостей про фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців і осіб, які провадять
незалежну професійну діяльність;
 оформлення та видача документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі;
 внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру;
 внесення до паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків і повідомила
про це відповідний контролюючий орган, відмітки про
право здійснювати будь-які платежі за серією та (або) номером паспорта.
5. Податкова політика щодо малого підприємства.
Спрощене оподаткування. Фіксований податок.
Єдиний податок
Податкова політика найбільшою мірою визначає умови
функціонування малих підприємств, оскільки прямо впливає
на їх фінансові результати. Підтримка малого бізнесу у сфері
оподаткування в Україні здійснюється у вигляді запровадження спрощеної системи оподаткування.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності – це особливий механізм справляння податків і
зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, установлених Податковим кодексом, на сплату єдиного
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податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Юридична особа чи фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така
особа відповідає вимогам, установленим кодексом, та реєструється платником єдиного податку.
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі
групи платників єдиного податку:
 1ша група: фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та
(або) провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;
 2га група: фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, зокрема побутових,
платникам єдиного податку та (або) населенню, виробництво та (або) продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного
року відповідають таким критеріям: не використовують
працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають
з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує
10 осіб, обсяг доходу яких не перевищує 1 500 000 гривень.
 3тя група: фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, та
юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного
року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень;
 4та група: сільськогосподарські товаровиробники, у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків.
Фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим податком (тобто фіксованим розміром
податку) шляхом придбання патенту. Не дозволяється застосовувати фіксований податок при здійсненні торгівлі тютюновими та лікеро-горілчаними виробами.
Єдиний податок надається фізичним та юридичним особам.
Фізичні особи мають право на єдиний податок у випадках
здійснення ними підприємницької діяльності без створення
юридичної особи та в трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше
10 осіб. Є певні вимоги й до обсягу виручки від реалізації
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продукції. Юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, чисельність працюючих у яких за рік не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції
за рік не перевищує 1 млн гривень, також мають право на
єдиний податок.
Особи, які сплачують єдиний податок, звільняються від
усіх інших податків.
Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних
територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад для фізичних
осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність,
залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на
календарний місяць.

§ 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1. Види відповідальності за порушення податкового
законодавства
Виконання платниками податків та іншими суб’єктами податкового обов’язку забезпечується як високим рівнем їх правової культури та усвідомленням суспільної значущості
передбаченої нормами податкового права належної поведінки,
так і застосуванням заходів державного примусу в податковій
сфері.
Державний примус у податковій сфері реалізується через
установлений законодавством механізм юридичної відповідальності. Особливістю відповідальності за порушення податкового законодавства є її компенсаційнокаральний характер.
Це зумовлено сутністю податкових правовідносин, а саме – їх
владно-майновим характером.
Крім того, відповідальність за порушення податкового законодавства є комплексною, оскільки підставою такої відповідальності може стати дія або бездіяльність, передбачена
нормами податкового, адміністративного та кримінального
права.
Поряд із загальними ознаками юридичної відповідальності,
податкова відповідальність характеризується специфічними
рисами:
 підставою податкової відповідальності є вчинення діянь,
що містять усі ознаки складу податкового правопорушення;
 настання відповідальності врегульовано нормами податкового права;
 відповідальність полягає в застосуванні до правопорушника податкових санкцій фінансового характеру (штрафів);
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законодавство передбачає особливий порядок притягнення
до відповідальності;
 суб’єктами є платники податків та інші фіскально
зобов’язані особи.
Податкові правопорушення – це протиправні діяння
(дія чи бездіяльність) платників податків, податкових
агентів та (або) їх посадових осіб, а також посадових осіб
контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених Податковим кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням
яких покладено на контролюючі
За порушення законів
органи.
з питань оподаткування
Платники податків, податкові
застосовуються такі види
агенти та (або) їх посадові особи
юридичної відповідальності:
несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених закофінансова
нами з питань оподаткування та
кримінальна
іншим законодавством, контроль
за дотриманням яких покладено на
адміністративна
контролюючі органи.


2. Кримінальна відповідальність за умисне ухилення
від сплати податків, зборів та інших платежів
Обов’язок сплатити податки передбачений ст. 67 Конституції України, відповідно до якої кожен зобов’язаний сплачувати податки та збори в порядку й розмірах, установлених
законом. Держава здійснює контроль за сплатою податків.
Ст. 212 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Умовно ухилення
від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) можна
розподілити на три види:
 умисне ухилення від сплати податків, зборів, що входять в
систему оподаткування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації 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 цільових фондів коштів
у значних розмірах (ч. 1 ст. 212 ККУ);
 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 (ч. 2 ст. 212 ККУ);
 діяння, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від
сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або якщо
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вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів
коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).
Суб’єктом злочину може бути:

 службова особа

підприємства,
установи, організації
незалежно від форми
власності

 особа, яка займається

підприємницькою
діяльністю без
створення юридичної
особи

кримінальна
відповідальність
 будьяка інша особа,

яка зобов’язана
сплачувати податки,
збори, інші обов’язкові
платежі

За умисне ухилення від сплати податків, зборів та інших
платежів, за яке передбачене основне покарання у вигляді
штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може
бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої злочином.
Кримінальним кодексом України передбачено, що в разі
несплати особою, засудженою за ч. 3 ст. 212 КК України,
штрафу та відсутності підстав для розстрочки його виплати,
суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у вигляді
позбавлення волі із розрахунку 136 гривень штрафу – один
день позбавлення волі. У цілому штраф може бути замінено
позбавленням волі від 5 до 10 років.
Слід звернути увагу на строки давності притягнення до
кримінальної відповідальності. Для притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 та ч. 2 ст. 212 КК України
строк давності становить два роки. Водночас, згідно з ч. 3 ст.
212 КК України, строк давності для притягнення до кримінальної відповідальності становить 10 років.
Також слід звернути увагу на особливість звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого
ст. 212 КК України. Особа, яка вчинила діяння, у випадках,
передбачених Кримінальним кодексом України, 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).
Запитання та завдання до §§ 11–13
Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Військова частина здійснює відкачку води зі свердловини та є постачальником цієї води для задоволення господарсько-побутових та комунально-побутових потреб населення навколишніх
територіальних громад, обслуговування військової техніки.
Які загальнодержавні податки та збори повинна сплачувати військова
частина?
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Запитання для самоперевірки
1. Дайте визначення податку, його ознак та функцій.
2. Які спільні та відмінні риси податку, збору та мита?
3. Хто є платниками податків та зборів?
4. Схарактеризуйте податкову політику щодо малого підприємства в
Україні.
5. Які види юридичної відповідальності за порушення податкового зако
нодавства вам відомі?

§ 14. ЗАКОНОДАВСТВО ПРО БАНКИ
ТА БАНКІВСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Банківська система України
Банківське право – це сукупність правових норм, що регулюють правовідносини між суб’єктами банківської
діяльності, організацію та діяльність банків та інших фінансово-кредитних установ, порядок здійснення банківських операцій і надання банківських послуг.
Основне призначення банківського права – регулювати, забезпечувати та прогнозувати інтереси банків та їх клієнтів,
забезпечувати функціонування фінансової системи держави.
Діяльність банків в Україні регулюється ст. 99, 100 Конституції України та Законами України «Про Національний
банк України» та «Про банки і банківську діяльність».
Закон України «Про банки і банківську діяльність»
Ст. 4. Банківська система України
Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України
відповідно до положень цього Закону та інших законів
України.
Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і
спеціалізацію за видами послуг.
2. Національний банк України
Центральне місце в банківській системі України посідає
Національний банк України (НБУ).
Закон України «Про Національний банк України»
Ст. 2. Правова основа діяльності Національного
банку України
Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження
і принципи організації якого визначаються Конституцією
України, цим Законом та іншими законами України.
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Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю. НБУ є економічно самостійним органом.
Національний банк
України, м. Київ

Керівні органи НБУ

Рада
НБУ

Правління
НБУ

Голова Національного банку призначається на посаду та
звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента України.
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Під час виконання своєї основної функції
Національний банк має виходити з пріоритетності досягнення
та підтримки цінової стабільності в державі.
Функції НБУ

 визначає напрями

розвитку сучасних
електронних
банківських технологій

 здійснює

погодження статутів
банків і змін до них

 визначає та
проводить грошово
кредитну політику

 організує

готівковий
грошовий обіг

 установлює
правила проведення
банківських операцій

 є кредитором
останньої інстанції
для банків

 здійснює аналіз

стану фінансової
системи щодо
фінансової
стабільності

 виконує інші

функції

Національний банк України є єдиним емісійним центром, відповідальним за проведення єдиної державної політики в галузі
грошового обліку, кредиту, змінення грошової одиниці. НБУ має
право видавати нормативні акти, що входять до його компетенції.
3. Поняття банку. Порядок створення банків в Україні
Банк (від італ. banco – лавка, стіл) – це кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює
інші послуги за фінансовими операціями.
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Витоки банківської справи сягають античності. Перші спроби банків взяти
під контроль економіку пов’язують з діяльністю флорентійських банкірів
на межі XIII–XIV ст., генуезьких – у другій половині XVI – на початку XVII ст.,
амстердамських – у XVIII ст. (до 1789 р.). Потенціал банків сповна визрів
у XIX ст., коли центром банківської активності стала Велика Британія.

Банки є юридичними особами, економічно самостійними та
незалежними від органів державної влади. Вони залучають і нагромаджують вільні грошові кошти підприємств, організацій, населення та перерозподіляють їх, надаючи своїм клієнтам кредити.
Банки можуть функціонувати як універсальні або як спеціалізовані (іпотечні, інвестиційні). Вони створюються у формі
акціонерного товариства або кооперативного банку.
Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі
Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.
Не можуть бути учасниками банку юридичні особи, у яких
банк має істотну участь, громадські об’єднання, політичні
партії, релігійні та благодійні організації.
Умови та порядок створення державної реєстрації, ліцензування діяльності та організації банків і здійснення функцій
банків установлюються Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, проводиться відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб і
фізичних осіб – підприємців з урахуванням особливостей.
Уповноважена засновником особа подає документи для
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка має
намір здійснювати банківську діяльність, після погодження
Національним банком України статуту цієї особи.
Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має
намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї юридичної особи подає Національному банку України
разом із заявою про погодження статуту такі документи:
 протоколи зборів засновників та установчих зборів, договір про
створення банку або рішення про створення державного банку;
 статут банку;
 копії документів, визначених Національним банком України, необхідних для ідентифікації самого засновника та
всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане
володіння істотною участю у банку;
 документи, визначені Національним банком України, що
дають змогу зробити висновок про ділову репутацію самого
засновника, фінансовий стан засновника, наявність у засновника достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу, джерела
походження таких коштів;
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документи, що засвідчують повну сплату засновниками
внесків до статутного капіталу;
 відомості про структуру власності самої юридичної особи,
яка має намір здійснювати банківську діяльність; інші відомості, установлені законодавством;
 копію платіжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмір якої встановлюється Національним банком України.
Національний банк України ухвалює рішення про погодження статуту або про відмову в погодженні статуту не пізніше
тримісячного строку з дня подання повного пакета документів.
Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності винятково після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного
реєстру банків. Здійснювати банківську діяльність без отримання банківської ліцензії забороняється.


щення вкладів
і депозитів
 отримання
кредитів в інших
банках
 емісія цінних
паперів

 кредитні
 інвестиційні
 операції з

цінними
паперами

Комісійні

 залучення і розмі

Активні

Пасивні

Види банківських
операцій:

4. Банківські операції та угоди
Однією з найважливіших послуг банків є надання фінансових послуг, які здійснюються шляхом проведення банківських операцій.
Банківські операції – це один з видів фінансових послуг,
що полягає у систематичному здійсненні операцій щодо залучення, розміщення фінансових актів, об’єктом яких можуть
бути гроші, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння тощо.

 операції,

що здійсню
ються банком
за дорученням
своїх клієнтів

Крім того, банки здійснюють операції та угоди згідно з банківською ліцензією та письмовим дозволом від Національного
банку України. Це:
 операції, здійснення яких у сукупності дозволено тільки
юридичним особам, що мають банківську ліцензію;
 операції та угоди, які банки мають право здійснювати за
наявності банківської ліцензії без отримання письмового
дозволу;
 операції, які банки мають право здійснювати за умови
отримання письмового дозволу Національного банку;
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операції за дорученням клієнтів або від свого імені;
депозитарна діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

5. Обмеження щодо діяльності банків.
Банківська таємниця
Законодавством України встаБанкам забороняється
новлюються обмеження діяльності
діяльність у сфері
банків.
Банкам забороняється здійснюваматеріального
ти ризикову діяльність, що загровиробництва
жує інтересам вкладників чи інших
кредиторів банку.
торгівлі (за винятком
реалізації пам’ятних монет)
Перелік ознак, наявність яких є
підставою для висновку Національстрахування
ного банку України про провадження банком ризикової діяльності,
що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів
банку, визначається нормативно-правовим актом НБУ і оприлюднюється у встановленому законом порядку.
Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах,
що перевищують 5 % капіталу банку.
Банк може мати у власності нерухоме майно загальною
вартістю не більше як 25 % капіталу банку. Це обмеження не
поширюється:
 на приміщення, які забезпечують технологічне здійснення
банківських функцій;
 на майно, яке перейшло банку у власність на підставі реалізації прав заставодержателя;
 на майно, набуте банком з метою запобігання збиткам, за
умови, що таке майно має бути відчужено банком протягом
одного року з моменту набуття права власності на нього.
Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності
та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у
процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи
третіми особами при наданні послуг банком.
Банківською таємницею, зокрема, є:
 відомості про банківські рахунки клієнтів, зокрема кореспондентські рахунки банків у Національному банку
України;
 операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта,
здійснені ним угоди;
 фінансово-економічний стан клієнтів;
 системи охорони банку та клієнтів;
 інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності;
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відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
 коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов’язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом:


1) обмеження кола осіб, що
мають доступ до інформації,
яка становить банківську
таємницю;

2) організації спеціального
діловодства з документами,
що містять банківську
таємницю;

3) застосування технічних
засобів для запобігання
несанкціонованому доступу до
електронних та інших носіїв
інформації;

4) застосування застережень
щодо збереження банківської
таємниці та відповідальності
за її розголошення в договорах
і угодах між банком і клієнтом.

Керівники та службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи третіх осіб
конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час виконання їх службових обов’язків.
Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг
банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів, зокрема про відступлення права
вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами
функції та (або) послуги стосуються діяльності банку.
Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які
під час виконання своїх функцій або надання послуг банку
отримали в установленому законом порядку інформацію, що
містить банківську таємницю, зобов’язані забезпечити збереження цієї інформації, не розголошувати її та не використовувати на свою користь чи на користь третіх осіб.
У разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом
витоку інформації про банки та їх клієнтів з органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовують винні органи.
6. Заходи впливу, що застосовуються до банків
у разі порушення ними законодавства
Якщо банки чи інші особи, учасники банківських правовідносин, допускають порушення законодавства, які загрожують
інтересам вкладників чи кредиторів, Національний банк Укра-
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їни адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози
має право вжити заходів впливу, до яких належать:
 письмове застереження;
 скликання загальних зборів учасників, ради банку, правління банку;
 укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов’язується вжити заходів для
усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку,
підвищення ефективності функціонування тощо;
 зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в
будь-якій іншій формі;
 установлення для банку підвищених економічних нормативів;
 підвищення резервів на покриття можливих збитків за
кредитами та іншими активами;
 обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих
видів здійснюваних банком операцій;
 накладення штрафів;
 тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади;
 позбавлення ліцензії на здійснення валютних операцій;
 віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;
 відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку та ін.
Заходи впливу до банків, філій іноземних банків, фізичних
осіб, установлені Законом України «Про банки і банківську
діяльність», можуть бути застосовані Національним банком
України протягом шести місяців з дня виявлення порушення,
але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення.
Запитання та завдання

Розв’яжіть ситуацію.

Ситуація. Між ЗАТ (закритим акціонерним товариством) «Комплекс» і комерційним банком «Інвест» було укладено угоду, умови
якої встановлювали розмір відсотків, які виплачувалися банку за
користування кредитом. Незважаючи на те, що можливість односторонньої зміни умов у договорі не передбачалася, банк самостійно
збільшив відсотки і списав з рахунку ЗАТ «Комплекс» плату за кредит у підвищеному розмірі. ЗАТ «Комплекс» не погодилося із цими
діями банку та звернулося зі скаргою до Національного банку України.
Чи правомірні дії банку «Інвест» ? Що порадите правлінню ЗАТ «Комплекс»?
Запитання для самоперевірки
1. У чому полягає основне призначення банківського права?
2. Який порядок створення банків України?
3. Які функції виконує Національний банк України?
4. Схарактеризуйте види банківських операцій.
5. Що таке банківська таємниця?
6. Яких заходів впливу вживають до банків у разі порушення ними зако
нодавства?
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Òåìà 3.
Åкологічне право України
Ми – атомні заложники прогресу. Вже в нас нема ні лісу, ні небес.
Так і живем од стресу і до стресу. Абетку смерті маємо – АЕС.
Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижовкли рови,
і дика качка тоскно обминає рудиментарні залишки багви.
Ліна Костенко, українська поетеса

§ 15. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОЛОГІЧНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
1. Загальна характеристика екологічного права
Людина та природа як частини єдиного цілого
взаємопов’язані й тісно взаємодіють. Але протягом останніх
двох століть людина почала стрімко втручатися у природні
процеси, що створило реальну загрозу для навколишнього середовища. З появою численних синтетичних і мінеральних
речовин, із застосуванням нових технологій стан довкілля докорінно змінився. Лише в Україні функціонують 1700 шкідливих виробництв, що становлять екологічну небезпеку.
За показником дитячої смертності Україна посідає одне з
перших місць у світі, як і за показником кількості онкологічних захворювань. З 1992 року в Україні смертність перевищує
народжуваність. Тому дедалі гучніше лунають застороги про
екологічну небезпеку.
Екологія (від грец. ойкос – будинок, житло, місцеперебування і логос –
наука, вивчення) – одна з найдавніших наук. Це наука про те, як жити та
господарювати у власному будинку. Для сучасної людини її будинок – це
планета Земля та навколоземний простір.
Уперше поняття «екологія» використав у 1838 р. американський філо
соф, письменник Генрі Девіз Торо. Він вважав, що природу необхідно
вивчати, тому що саме вона є справжнім житлом для людей.
Термін «екологія» запропонував у 1896 р. відомий німецький біолог
дарвініст Ернст Геккель. Він визнавав, що екологія досліджує життя тва
ринного та рослинного світу, який веде боротьбу за існування.
Сучасна екологія – складна, розгалужена наука. Вважають, що внесок в
теоретичні основи сучасної екології зробив американський біолог і еко
лог Б. Коммонер, який сформулював чотири основні закони екології:
1. Все пов’язано з усім. 2. Ніщо не зникає в нікуди. 3. Природа знає кра
ще – закон має подвійний сенс – одночасно заклик зблизитися з приро
дою і заклик вкрай обережно поводитися з природними системами.
4. Ніщо не дається задарма (в оригіналі «Безкоштовних сніданків не
буває»).

Сьогодні в суспільстві визріло розуміння, що людство повинне розробити та впровадити стандарти існування в навколишньому середовищі, які висуватимуть органи держави до
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